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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته

گروه  پزشكي                         
 تئوريهاي مديريت-1
 برنامه ريزي در نظام بهداشت ودرمان-2
 آمارزيستي-3
 سازمان ومديريت  بهداشت ودرمان-4
 اقتصادبهداشت ودرمان-5

 )141(واحد تهران جنوب   مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
 )157(واحد تهران شمال 

 )208(واحد ساري 
 )128(واحد سمنان 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
2 
1 
2 
2 

21213

گروه  دامپزشكي                      
 بهداشت وبازرسي گوشت-1
 بهداشت وصنايع شير-2
 ميكروب شناسي موادغذايي-3
 شيمي موادغذايي-4
 )شامل گوشت سفيد ، قرمز و ماهي (صنايع گوشت -5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )260(آملي ... واحد آيت ا  بهداشت مواد غذايي
 )102(واحد تبريز 

 )133(واحد شهركرد 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

10503

 كرم هاي گردوبيماريها-1
 وبيماريها)ترماتودهاوسستدها(كرم هاي پهن -2
 تك ياخته شناسي وبيماريها-3
 بندپايان وبيماريها-4
 آسيب شناسي-5
 كلينيكال پاتولوژي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 3 )123(واحد علوم و تحقيقات   انگل شناسي دامپزشكي
3 
3 
3 
2 
2 
4 

10507

داشتن دانشنامه دكتري حرفه اي دامپزشكي و كارشناسي ارشد در رشته انگل شناسي دامپزشكي از شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي رشته
.انگل شناسي دامپزشكي مي باشد

 قارچ شناسي وبيماريها-1
 باكتري شناسي-2
 تك ياخته شناسي-3
 ايمني شناسي-4
 بيماريهاي مشترك-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )159(واحد تنكابن   قارچ شناسي دامپزشكي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

4 
1 
1 
2 
1 
2 

10508

داشتن دانشنامه دكتري حرفه اي دامپزشكي ، دكتري عمومي پزشكي و داروسازي و كارشناسي ارشد در رشته هاي ميكروبيولوژي ، ايمونولوژي ،
.قارچ شناسي پزشكي از شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي رشته قارچ شناسي دامپزشكي مي باشد

 فارماكولوژي-1
 سم شناسي-2
 فيزيولوژي-3
 بيوشيمي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 4 )123(واحد علوم و تحقيقات   فارماكولوژي دامپزشكي
4 
2 
2 
2 

10514

داشتن دانشنامه دكتري عمومي دامپزشكي ، دكتري عمومي ساير رشته هاي گروه پزشكي و كارشناسي ارشد در رشته فيزيولوژي از شرايط
.ورود به دوره دكتري تخصصي رشته فارماكولوژي دامپزشكي مي باشد
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 فيزيولوژي يك-1
 فيزيولوژي دو-2
 فارماكولوژي-3
 آناتومي-4
 بافت شناسي-5
 بيوشيمي-6
 جنين شناسي-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 7 )123(واحد علوم و تحقيقات   فيزيولوژي دامپزشكي
7 
1 
1 
1 
1 

0.50 
2 

10515

داشتن دانشنامه دكتري حرفه اي دامپزشكي ، دكتري عمومي ساير رشته هاي گروه پزشكي و كارشناسي ارشد در رشته فيزيولوژي از شرايط
.ورود به دوره دكتري تخصصي رشته فيزيولوژي دامپزشكي مي باشد

 آناتومي پايه-1
 1آناتومي مقايسه اي -2
 2آناتومي مقايسه اي -3
 1بافت شناسي -4
 2بافت شناسي -5
 جنين شناسي-6

 1 )123(واحد علوم و تحقيقات   آناتومي و جنين شناسي دامپزشكي
4 
4 
3 
4 
1 

10520

 تغذيه و تكثير پرورش آبزيان-1
ويروس شناسي ، باكتري شناسي ، قارچ شناسي ، انگل شناسي-2

 و بيماريهاي مربوط به آنها
 كنترل كيفي و بهداشتي فرآورده هاي دريايي-3
 آناتومي ، فيزيولوژي و آسيب شناسي آبزيان-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات   بهداشت آبزيان
10 

 
1 
2 
3 

10524

 ويروس شناسي عمومي-1
 بيماريهاي ويروسي-2
 باكتري شناسي-3
 بيماريهاي باكتريائي-4
 ايمني شناسي-5
 قارچ شناسي وبيماريهاي قارچي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 3 )123(واحد علوم و تحقيقات   دستياري ميكروبيولوژي دامپزشكي
3 
3 
3 
3 
2 
3 

10525

 راديولوژي دامپزشكي-1
 فيزيك پزشكي-2
 تشريح دامپزشكي-3
 جراحي دامپزشكي-4
 بيماري هاي اندامهاي حركتي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 7 )123(واحد علوم و تحقيقات   دستياري راديولوژي دامپزشكي
7 
4 
1 
4 
4 

10526

 اصول جراحي-1
 هوشبري-2
 جراحي هاي عمومي اسب-3
 جراحي هاي عمومي گاو-4
 جراحي عمومي دامهاي كوچك-5
 بيماريهاي اندامهاي حركتي-6
 راديولوژي دامپزشكي-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 3 )123(واحد علوم و تحقيقات   دستياري جراحي دامپزشكي
3 
4 
3 
4 
3 
2 
3 

10527
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 مامايي دامپزشكي-1
 فيزيولوژي توليدمثل-2
 اندوكرينولوژي-3
 تلقيح مصنوعي-4
 اورام پستان-5
 بيماريهاي توليدمثل دام بزرگ-6
 بيماريهاي توليدمثل دام كوچك-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

  دستياري مامايي و بيماريهاي توليد مثل 
دام

 1 )123(واحد علوم و تحقيقات 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10528

 اصول معاينه دام-1
 بيماري هاي متابوليك-2
 مسموميت دام-3
 بيماريهاي دروني دامهاي بزرگ-4
 )آسيب شناسي(پاتولوژي-5
 كلينيكال پاتولوژي-6
 )باكتريايي،ويروسي،انگلي وقارچي(بيماري هاي عفوني-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

  دستياري بيماريهاي داخلي دامهاي 
بزرگ

 3 )123(واحد علوم و تحقيقات 
3.50 
3.50 
3.50 

1 
1 
3 
3 

10529

 اصول معاينه دامهاي كوچك-1
 بيماريهاي دروني دامهاي كوچك-2
 بيماريهاي پوست وغدددرون ريز-3
 بيماريهاي چشم وگوش-4
 بيماريهاي عفوني و انگلي دامهاي كوچك-5
 كلينيكال پاتولوژي و فارماكولوژي دامهاي كوچك-6
 راديولوژي دامپزشكي-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

  دستياري بيماريهاي داخلي دامهاي 
كوچك

 1 )123(واحد علوم و تحقيقات 
6 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

10530

 بيماريهاي طيور-1
 تغذيه طيور-2
 انگل شناسي طيور-3
 آسيب شناسي طيور-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 12.50 )123(واحد علوم و تحقيقات   دستياري بهداشت و بيماريهاي طيور
1.50 
1.50 
1.50 

3 

10531

 آسيب شناسي عمومي-1
 آسيب شناسي اختصاصي-2
 انكولوژي-3
 كالبد گشايي-4
 بافت شناسي عمومي-5
 بافت شناسي اختصاصي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 4 )123(واحد علوم و تحقيقات   دستياري پاتولوژي دامپزشكي
4 
3 
2 
2 
2 
1 

10532

 بيوشيمي باليني-1
 هماتولوژي باليني-2
 ميكروبيولوژي-3
 انگل شناسي-4
 ايمونولوژي-5
 قارچ شناسي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 6 )123(واحد علوم و تحقيقات   دستياري كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
6 
2 
2 
2 
1 
1 

10533
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 زبان تخصصي انگليسي-1
 اصول تغذيه دام-2
 ميكروب شناسي-3
 تجزيه خوراك دام-4
 بيوشيمي عمومي-5
 فيزيولوژي دستگاه گوارش-6
 سم شناسي-7

 2 )195(واحد شبستر   بهداشت خوراك دام
3 
3 
4 
2 
1 
1 

10538

گروه  علوم انساني                   
 متون نظم-1
 متون نثرودستورزبان-2
 )كليات مسائل ادبي  (صناعات ادبي -3
 تاريخ ادبيات وسبك شناسي-4
 )اعراب گذاري وترجمه وتجزيه وتركيب(عربي -5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )121(واحد اراك   زبان  وادبيات  فارسي
 )220(واحد اهر 

 )144(واحد بناب 
 )146(واحد بوشهر 
 )102(واحد تبريز 

 )132(واحد تربت حيدريه 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )122(واحد جيرفت 
 )213(واحد خلخال 
 )248(واحد دورود 

 )183(واحد دهاقان 
 )230(واحد رامهرمز 
 )113(واحد رودهن 
 )109(واحد زاهدان 

 )138(واحد زنجان 
 )181(واحد ساوه 

 )127(واحد سبزوار 
 )203(واحد سيرجان 

 )195(واحد شبستر 
 )133(واحد شهركرد 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )129(واحد فيروزآباد 
 )107(واحد قائم شهر 

 )116(واحد كاشان 
 )115(واحد كرج 

 )108(واحد كرمان 
 )149(واحد گچساران 

 )173(واحد گرگان 
 )111(واحد مشهد 

 )150(واحد نجف آباد 
 )130(واحد نيشابور 
 )143(واحد ورامين 
 )171(واحد همدان 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

3 
3 
1 
2 
2 
1 

20101

 متون نظم-1
 متون نثرودستورزبان-2
 )كليات مسائل ادبي  (صناعات ادبي -3
 تاريخ ادبيات وسبك شناسي-4
 )اعراب گذاري وترجمه وتجزيه وتركيب(عربي -5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 3 )150(واحد نجف آباد   ادبيات غنايي
3 
1 
2 
2 
1 

20114
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 مباحث صرف ونحو-1
 اعراب گذاري وترجمه متون قديم وجديد-2
آشنائي باروش تحقيق ومراجع ومنابع تحقيق درزمينه زبان-3

 وادبيات عرب
 القاي محاضره ومقاله نويسي به زبان فصيح ادبي عربي روز-4
 معاني وبيان وبديع-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )151(واحد آبادان   زبان و ادبيات عرب
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )154(واحد قم 
 )212(واحد كاشمر 

 )189(واحد گرمسار 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

20205

 نقدادبي-1
 تاريخ ادبيات-2
 رمان-3
 نمايشنامه-4
 شعرانگليسي-5
 )خواندن و درك مفاهيم و دستور زبان (زبان انگليسي-6
 فرانسه يا آلماني- زبان دوم-7

 )157(واحد تهران شمال   زبان  وادبيات  انگليسي
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

20311

 ) نمره تافل 550حداقل برابر  (زبان عمومي -1
 مسائل آموزش زبان-2
 ارزشيابي-3
 زبان شناسي-4

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  آموزش  زبان  انگليسي
 )220(واحد اهر 

 )102(واحد تبريز 
 )132(واحد تربت حيدريه 

 )159(واحد تنكابن 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )124(واحد سراب 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )217(واحد قشم 

 )115(واحد كرج 
 )196(واحد مالير 
 )179(واحد ميبد 

4 
2 
3 
1 

20312

 ادبيات فرانسه در قرن بيستم-1
 نقدتفسيري-2
 )20و19 (شعردرقرون-3
 دستور زبان فرانسه-4
 كالسي سيسم و رومانتيسم-5
ترجمه  از زبان فارسي به فرانسه شامل ترجمه متون اسالمي و-6

 ترجمه متون ادبي

 )101(واحد تهران مركزي   ادبيات فرانسه
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

20327
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 نحو-1
 مكاتب زبان شناسي-2
 آواشناسي وواج شناسي-3
 ساخت واژه-4
 )پيام كاوي(معني شناسي وكاربردشناسي -5
 زبان تخصصي انگليسي-6
 جامعه شناسي زبان- زبان شناسي ميان رشته اي -7
 روانشناسي زبان- زبان شناسي ميان رشته اي -8
 زبان شناسي كاربردي- زبان شناسي ميان رشته اي -9

 )119(واحد اردبيل زبانشناسي  همگاني* 
 )220(واحد اهر 

 )254(واحد ايالم 
 )151(واحد آبادان 
 )146(واحد بوشهر 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )109(واحد زاهدان 

 )138(واحد زنجان 
 )208(واحد ساري 

 )110(واحد سنندج 
 )104(واحد شاهرود 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )198(واحد مرودشت 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

1 
1 
1 
1 

20390

9 تا 7انتخاب يك درس از دروس : دروس انتخابي رشته زبان شناسي همگاني 

 اديان-1
 عرفان اسالمي-2
 كالم وفرق-3
 زبان عربي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )260(آملي ... واحد آيت ااديان  و عرفان-   الهيات و معارف اسالمي 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )148(واحد خرم آباد 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )173(واحد گرگان 
 )150(واحد نجف آباد 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

4 
3 
2 
3 
4 

20401

 تاريخ اسالم-1
 فرهنگ و تمدن اسالمي-2
 زبان عربي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

تاريخ و تمدن-   الهيات و معارف اسالمي 
 ملل اسالمي

 )170(واحد تاكستان 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )262(واحد خمين 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )154(واحد قم 
 )111(واحد مشهد 

3 
2 
2 
2 

20402

 تفسير وعلوم قرآن-1
 حديث-2
 زبان عربي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

علوم  قرآن  و-   الهيات و معارف اسالمي 
 حديث

 )119(واحد اردبيل 
 )103(واحد اروميه 
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )151(واحد آبادان 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )148(واحد خرم آباد 

 )138(واحد زنجان 
 )128(واحد سمنان 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )173(واحد گرگان 
 )171(واحد همدان 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

 )105(واحد يزد 

4 
3 
4 
2 

20405
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 اصول فقه-1
 فقه-2
 زبان عربي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

فقه  ومباني  -   الهيات و معارف اسالمي 
حقوق  اسالمي

 )106(واحد اهواز 
 )156(واحد بابل 

 )132(واحد تربت حيدريه 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )262(واحد خمين 
 )142(واحد دامغان 

 )230(واحد رامهرمز 
 )109(واحد زاهدان 

 )128(واحد سمنان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )154(واحد قم 
 )200(واحد محالت 

 )111(واحد مشهد 
 )150(واحد نجف آباد 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

3 
4 
4 
2 

20407

 منطق و كالم-1
 فلسفه-2
 زبان عربي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

فلسفه و كالم -   الهيات و معارف اسالمي 
اسالمي

 )106(واحد اهواز 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )154(واحد قم 
 )150(واحد نجف آباد 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

3 
4 
4 
3 

20409

 فلسفه غرب-1
 فلسفه اسالمي-2
 كالم جديد-3
 كالم اسالمي-4
 آشنايي بااديان-5
 زبان عربي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )101(واحد تهران مركزي   كالم
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )150(واحد نجف آباد 

2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

20424

 ادبيات فارسي-1
 كالم اسالمي-2
 فلسفه اسالمي-3
 عرفان اسالمي-4
 زبان عربي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )106(واحد اهواز )س(  عرفان اسالمي و انديشه امام خميني 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )262(واحد خمين 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )154(واحد قم 
 )150(واحد نجف آباد 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

3 
3 
3 
4 
3 
2 

20425

 تفسير وعلوم قرآن-1
 حديث-2
 زبان عربي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )101(واحد تهران مركزي   علوم قرآن و حديث
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

4 
3 
4 
2 

20429

 فقه-1
 اصول-2
 زبان عربي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )101(واحد تهران مركزي   فقه شافعي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

4 
3 
4 
2 

20443
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 اصول فقه-1
 فقه-2
 زبان عربي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

  فقه و مباني حقوق و انديشه امام خميني 
)ره(

 )106(واحد اهواز 
 )102(واحد تبريز 

 )262(واحد خمين 
 )154(واحد قم 

 )111(واحد مشهد 
 )150(واحد نجف آباد 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

3 
4 
4 
2 

20456

اصول- الف  (مباحث اختصاصي علوم ارتباطات شامل -1
ارتباطات و رشد اجتماعي ، ج- ومفاهيم ارتباطات جمعي ، ب 

مديريت- ارتباطات سازماني ، ه- ارتباط و توسعه ، د - 
 )سازمانهاي ارتباطي 

اصول مفاهيم- الف (مباحث عمومي علوم ارتباطات شامل -2
سير تكويني در- نظريه هاي ارتباطات ، ج - ارتباطات ، ب

 )دانش ارتباطات 
اقتصادي-اجتماعي(نگارش مقاله تخصصي ازمسائل-3

 روز)وسياسي
 آماروروش تحقيق-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )119(واحد اردبيل   علوم ارتباطات
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )284(واحد تهران شرق 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
 
 
 

3 
 
 

2 
2 
3 

20516

 بينش جامعه شناسي-1
 روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي-2
 1حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-3
 2حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-4
 جامعه شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
اقتصادي و توسعه

 )156(واحد بابل 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )183(واحد دهاقان 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20534

 بينش جامعه شناسي-1
 روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي-2
 1حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-3
 2حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-4
 جامعه شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
فرهنگي

 )157(واحد تهران شمال 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )183(واحد دهاقان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20535

 بينش جامعه شناسي-1
 روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي-2
 1حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-3
 2حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-4
 جامعه شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
گروه هاي اجتماعي

 )101(واحد تهران مركزي 
 )183(واحد دهاقان 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20536

 بينش جامعه شناسي-1
 روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي-2
 1حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-3
 2حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-4
 جامعه شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
سياسي

 )157(واحد تهران شمال 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )193(واحد جهرم 
 )183(واحد دهاقان 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )189(واحد گرمسار 

 )185(واحد نراق 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20537
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 بينش جامعه شناسي-1
 روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي-2
 1حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-3
 2حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي-4
 جامعه شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
مسائل اجتماعي ايران

 )157(واحد تهران شمال 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )183(واحد دهاقان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20538

 بينش جامعه شناسي-1
 روش شناسي و آمار در علوم اجتماعي-2
 نظريه هاي جامعه شناسي ورزش-3
 اصول مباني و حوزه هاي مرتبط با جامعه شناسي ورزش-4
 جامعه شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )101(واحد تهران مركزي   جامعه شناسي ورزش
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20541

اصول- الف  (مباحث اختصاصي علوم ارتباطات شامل -1
ارتباطات و رشد اجتماعي ، ج- ومفاهيم ارتباطات جمعي ، ب 

مديريت- ارتباطات سازماني ، ه- ارتباط و توسعه ، د - 
 )سازمانهاي ارتباطي 

اصول مفاهيم- الف (مباحث عمومي علوم ارتباطات شامل -2
سير تكويني در- نظريه هاي ارتباطات ، ج - ارتباطات ، ب

 )دانش ارتباطات 
اقتصادي-اجتماعي(نگارش مقاله تخصصي ازمسائل-3

 روز)وسياسي
 آماروروش تحقيق-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 3 )101(واحد تهران مركزي   فرهنگ و ارتباطات
 
 
 

3 
 
 

2 
2 
3 

20543

 روانشناسي تربيتي-1
 تعليم وتربيت اسالمي-2
 آماروروشهاي تحقيق-3
 اصول وفلسفه تعليم وتربيت-4
 برنامه ريزي درسي-5
 زبان تخصصي عربي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك   برنامه ريزي  درسي
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )186(واحد آزادشهر 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )113(واحد رودهن 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )243(واحد المرد 
 )125(واحد مرند 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20603

 روانشناسي تربيتي-1
 تعليم وتربيت اسالمي-2
 آماروروشهاي تحقيق-3
 اصول وفلسفه تعليم وتربيت-4
 برنامه ريزي درسي-5
 زبان تخصصي عربي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك   فلسفه تعليم و تربيت
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20628
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 يادگيري-1
 روانشناسي رشد-2
 اندازه گيري وارزشيابي-3
 آمار و روش تحقيق درعلوم تربيتي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 روانشناسي تربيتي-6

 )119(واحد اردبيل   روانشناسي  تربيتي
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )106(واحد اهواز 

 )156(واحد بابل 
 )182(واحد بجنورد 

 )114(واحد بندرعباس 
 )102(واحد تبريز 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )262(واحد خمين 

 )113(واحد رودهن 
 )109(واحد زاهدان 

 )138(واحد زنجان 
 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )133(واحد شهركرد 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )154(واحد قم 
 )108(واحد كرمان 
 )189(واحد گرمسار 

 )198(واحد مرودشت 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20702

 روانشناسي رشد-1
 روانشناسي شخصيت ومرضي-2
 كودكان استثنائي-3
 روانشناسي فيزيولوژيك وانگيزش وهيجان-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 آماروروش تحقيق-6
 علم النفس-7

 )119(واحد اردبيل   روانشناسي عمومي
 )103(واحد اروميه 
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )106(واحد اهواز 
 )254(واحد ايالم 

 )182(واحد بجنورد 
 )112(واحد بروجرد 

 )114(واحد بندرعباس 
 )146(واحد بوشهر 
 )102(واحد تبريز 

 )159(واحد تنكابن 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )262(واحد خمين 
 )117(واحد رشت 

 )109(واحد زاهدان 
 )211(واحد زرند 

 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )104(واحد شاهرود 
 )133(واحد شهركرد 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )115(واحد كرج 
 )192(واحد كرمانشاه 

 )173(واحد گرگان 
 )198(واحد مرودشت 

 )130(واحد نيشابور 
 )120(واحد ياسوج 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20705
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 روانشناسي باليني ونظريه هاي روان درماني-1
 رشدواختالالت رشدي-2
 وبهداشت رواني)نظريه وكاربرد(روانشناسي سالمت-3
 نوروپسيكولوژي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 آماروروش تحقيق-6

 )115(واحد كرج   روانشناسي سالمت
 )173(واحد گرگان 

 )619(مركزبين المللي كيش 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

20709

 روانشناسي باليني-1
 روانشناسي رشد و تحول-2
 روانشناسي كودكان استثنائي-3
 روشهاي ارزيابي وتشخيص و كاربرد آزمونهاي شناختي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 آماروروش تحقيق-6
 اصول مشاوره ژنتيك-7

 )106(واحد اهواز   روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

20712

 متون فقهي-1
 حقوق مدني-2
 حقوق تجارت-3
 آئين دادرسي مدني-4
 انگليسي يافرانسه-زبان تخصصي -5

 )121(واحد اراك   حقوق  خصوصي
 )119(واحد اردبيل 
 )103(واحد اروميه 
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )503(واحد الكترونيكي 
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )260(آملي ... واحد آيت ا
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )148(واحد خرم آباد 

 )142(واحد دامغان 
 )117(واحد رشت 

 )138(واحد زنجان 
 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )252(واحد شهرقدس 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )115(واحد كرج 
 )192(واحد كرمانشاه 

 )173(واحد گرگان 
 )155(واحد الرستان 

 )147(واحد مراغه 
 )150(واحد نجف آباد 

 )130(واحد نيشابور 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

1 
1 
1 
1 
1 

20807
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 حقوق اساسي-1
 حقوق اداري-2
 تعهدات مدني-حقوق مدني -3
 متون حقوقي  انگليسي يافرانسه-4

 )222(واحد امارات متحده عربي   حقوق  عمومي
 )114(واحد بندرعباس 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )194(واحد رفسنجان 
 )109(واحد زاهدان 

 )208(واحد ساري 
 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )203(واحد سيرجان 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )179(واحد ميبد 

 )150(واحد نجف آباد 

2 
1 
1 
2 

20808

 نظريه هاي روابط بين الملل-1
 حقوق سازمانهاي بين المللي-2
 تاريخ ديپلماسي وروابط خارجي ايران-3
 اقتصادسياسي بين الملل-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  روابط بين  الملل
 )106(واحد اهواز 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )194(واحد رفسنجان 

 )138(واحد زنجان 
 )104(واحد شاهرود 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )171(واحد همدان 

1 
1 
1 
1 
2 

20810

 حقوق بين الملل عمومي-1
 حقوق بين الملل خصوصي-2
 سازمانهاي بين المللي-3
 انگليسي يافرانسه-زبان تخصصي -4

 )222(واحد امارات متحده عربي   حقوق بين الملل عمومي
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )142(واحد دامغان 
 )138(واحد زنجان 
 )208(واحد ساري 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )597(مركز آموزش بين المللي قشم 

 )150(واحد نجف آباد 
 )171(واحد همدان 

2 
1 
2 
2 

20815
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 جرم شناسي-1
 حقوق جزاي عمومي-2
 حقوق جزاي اختصاصي-3
 متون فقه-4
 آئين دادرسي كيفري-5
 انگليسي يافرانسه-متون حقوقي -6

 )119(واحد اردبيل   حقوق كيفري و جرم شناسي
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )503(واحد الكترونيكي 
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )260(آملي ... واحد آيت ا
 )114(واحد بندرعباس 

 )146(واحد بوشهر 
 )131(واحد بيرجند 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )262(واحد خمين 

 )194(واحد رفسنجان 
 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )252(واحد شهرقدس 
 )133(واحد شهركرد 

 )163(واحد شيراز 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )217(واحد قشم 
 )154(واحد قم 

 )115(واحد كرج 
 )192(واحد كرمانشاه 

 )173(واحد گرگان 
 )202(واحد الهيجان 

 )147(واحد مراغه 
 )111(واحد مشهد 

 )150(واحد نجف آباد 
 )185(واحد نراق 

 )120(واحد ياسوج 
 )105(واحد يزد 

1 
2 
1 
1 
2 
2 

20818

 تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي-1
 جامعه شناسي سياسي-2
 انديشه هاي سياسي-3
تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي(مسائل ايران-4

 )ايران
 مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )102(واحد تبريز جامعه شناسي سياسي-   علوم سياسي 
 )141(واحد تهران جنوب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )197(واحد شهرضا 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

20830

 تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي-1
 جامعه شناسي سياسي-2
 انديشه هاي سياسي-3
تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي(مسائل ايران-4

 )ايران
 مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )102(واحد تبريز انديشه هاي سياسي-   علوم سياسي 
 )141(واحد تهران جنوب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )158(واحد چالوس 
 )197(واحد شهرضا 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

20831

31
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي-1
 جامعه شناسي سياسي-2
 انديشه هاي سياسي-3
تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي(مسائل ايران-4

 )ايران
 مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )106(واحد اهواز مسائل ايران-   علوم سياسي 
 )221(واحد بافت 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )109(واحد زاهدان 
 )138(واحد زنجان 
 )128(واحد سمنان 

 )104(واحد شاهرود 
 )197(واحد شهرضا 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )115(واحد كرج 
 )192(واحد كرمانشاه 

 )243(واحد المرد 
 )130(واحد نيشابور 
 )171(واحد همدان 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

20832

 تئوريهاي روابط بين الملل وسياست خارجي-1
 جامعه شناسي سياسي-2
 انديشه هاي سياسي-3
تحوالت سياسي واجتماعي وروابط خارجي(مسائل ايران-4

 )ايران
 مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهانسياستگذاري عمومي-   علوم سياسي 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )138(واحد زنجان 
 )197(واحد شهرضا 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

20833

 اقتصادايران-1
 اقتصادكالن-2
 رياضي-3
 اقتصادخرد-4
 آمارواقتصادسنجي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )207(واحد ابهر   علوم  اقتصادي
 )121(واحد اراك 

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )245(واحد اليگودرز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )163(واحد شيراز 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )135(واحد فيروزكوه 
 )214(واحد قزوين 
 )108(واحد كرمان 

3 
4 
3 
4 
3 
3 

20914

 فلسفه غرب-1
 فلسفه اسالمي-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 زبان تخصصي عربي-4

 )157(واحد تهران شمال   فلسفه
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

4 
3 
2 
1 

21002

 رياضيات عمومي وفيزيك پايه-1
 فلسفه علم-2
 تاريخ علم-3
 منطق جديد-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )101(واحد تهران مركزي   فلسفه علم
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
3 
2 
2 
2 

21003

32
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 فلسفه غرب-1
 فلسفه اسالمي-2
 منطق-3
 كالم جديدوقديم-4
 زبان عربي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )101(واحد تهران مركزي   فلسفه تطبيقي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

4 
4 
3 
2 
2 
3 

21004

 تاريخ هنر-1
 باستان شناسي ايران قبل ازاسالم-2
 باستان شناسي عمومي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )207(واحد ابهر   باستان  شناسي
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 

21102

 تاريخ ايران پيش ازاسالم-1
 تاريخ ايران بعدازاسالم-2
 ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز-تاريخ عمومي -3
 زبان عربي تخصصي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )101(واحد تهران مركزي   تاريخ
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

1 
1 
1 
1 
1 

21103

 )انگليسي يافرانسه ياآلماني (زبان خارجه اول-1
 )انگليسي يافرانسه ياآلماني يا عربي (زبان خارجه دوم-2
منقول در كتاب(آبان  يشت و مهريشت ، :زبان اوستايي -3

 )رايخلت
 تا39كتاب اكتا ايرانيكا جلد نهم از صفحه : متون مانوي -4

 ترجمه به فارسي و سواالت مربوط به صرف و نحو و131صفحه 
 ريشه شناسي

-2ارداويرافنامه مطابق چاپ مزداپور، - 1:متون پهلوي -5
كتيبه هاي نقل شده در كتاب راهنماي: كتبيه هاي پهلوي 

 127 تا 122پهلوي نيبرگ از صفحه 
-زردشتي (اديان- الف: تاريخ وفرهنگ ايران باستان -6

ادبيات باستاني و ميانه ايران ،- ، ب )مزدكي- زرواني - مانوي
 تاريخ سياسي و اجتماعي ايران پيش از اسالم- ج

 )101(واحد تهران مركزي   فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

21109

)دو زبان متفاوت انتخاب شود(زبان تخصصي انتخابي اول و دوم در رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران نبايد هم نام باشد : توضيح 

 تاريخ ايران پيش ازاسالم-1
 تاريخ ايران بعدازاسالم-2
 ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز-تاريخ عمومي -3
 زبان عربي تخصصي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )195(واحد شبستر تاريخ ايران بعد از اسالم-   تاريخ 
 )150(واحد نجف آباد 

1 
1 
1 
1 
1 

21115

 تاريخ ايران پيش ازاسالم-1
 تاريخ ايران بعدازاسالم-2
 ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز-تاريخ عمومي -3
 زبان عربي تخصصي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )104(واحد شاهرود تاريخ اسالم-  تاريخ 
 )200(واحد محالت 

 )150(واحد نجف آباد 
)ره(واحد يادگار امام خميني 

 )139(شهرري 

1 
1 
1 
1 
1 

21119

 تاريخ ايران پيش ازاسالم-1
 تاريخ ايران بعدازاسالم-2
 ازانقالب كبيرفرانسه تاامروز-تاريخ عمومي -3
 زبان عربي تخصصي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 1 )150(واحد نجف آباد تاريخ ايران قبل از اسالم-   تاريخ 
1 
1 
1 
1 

21125
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 نظريه هاي كارآفريني-1
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني-2
 تحليل محيط كسب و كار-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 روش تحقيق در كارآفريني-5
 آمار-6

 )184(واحد علي آبادكتول بخش عمومي-   كارآفريني 
 )214(واحد قزوين 

4 
3 
2 
3 
3 
2 

21178

 نظريه هاي كارآفريني-1
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني-2
 تحليل محيط كسب و كار-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 روش تحقيق در كارآفريني-5
 آمار-6

 )184(واحد علي آبادكتول سازماني-   كارآفريني 
 )214(واحد قزوين 

4 
3 
2 
3 
3 
2 

21179

 نظريه هاي كارآفريني-1
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني-2
 تحليل محيط كسب و كار-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 روش تحقيق در كارآفريني-5
 آمار-6

 )101(واحد تهران مركزي بين الملل-   كارآفريني 
 )184(واحد علي آبادكتول 

 )214(واحد قزوين 

4 
3 
2 
3 
3 
2 

21190

 نظريه هاي كارآفريني-1
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني-2
 تحليل محيط كسب و كار-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 روش تحقيق در كارآفريني-5
 آمار-6

 )184(واحد علي آبادكتول كسب و كار-   كارآفريني 
 )214(واحد قزوين 

4 
3 
2 
3 
3 
2 

21191

 نظريه هاي كارآفريني-1
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني-2
 تحليل محيط كسب و كار-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 روش تحقيق در كارآفريني-5
 آمار-6

 )184(واحد علي آبادكتول فناوري-   كارآفريني 
 )214(واحد قزوين 

4 
3 
2 
3 
3 
2 

21193

 نظريه هاي كارآفريني-1
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني-2
 تحليل محيط كسب و كار-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 روش تحقيق در كارآفريني-5
 آمار-6

 )184(واحد علي آبادكتول توسعه-   كارآفريني 
 )214(واحد قزوين 

4 
3 
2 
3 
3 
2 

21194

 نظريه هاي كارآفريني-1
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني-2
 تحليل محيط كسب و كار-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 روش تحقيق در كارآفريني-5
 آمار-6

 )184(واحد علي آبادكتول آموزش عالي-   كارآفريني 
 )214(واحد قزوين 

4 
3 
2 
3 
3 
2 

21195
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 رفتارسازماني ومديريت منابع انساني-2
 آماروروش تحقيق-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )119(واحد اردبيل   مديريت  دولتي
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )182(واحد بجنورد 
 )112(واحد بروجرد 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )183(واحد دهاقان 

 )194(واحد رفسنجان 
 )113(واحد رودهن 
 )109(واحد زاهدان 

 )138(واحد زنجان 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 
 )204(واحد شوشتر 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )135(واحد فيروزكوه 

 )171(واحد همدان 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

4 
3 
4 
4 

21210

 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 رفتارسازماني-2
 مديريت توليدوعمليات-3
 اقتصاد-4
 آماروروش تحقيق-5
 تئوري تصميم گيري وتحقيق درعمليات-6
 مديريت استراتژيك صنعتي-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  مديريت  صنعتي
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )113(واحد رودهن 
 )138(واحد زنجان 

 )181(واحد ساوه 
 )110(واحد سنندج 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )135(واحد فيروزكوه 

 )214(واحد قزوين 
 )154(واحد قم 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )178(واحد مسجدسليمان 

 )150(واحد نجف آباد 
 )105(واحد يزد 

2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 

21211

35
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 نظريه هاي سازمان ومديريت آموزشي-1
 فلسفه مديريت آموزشي-2
 روشهاوفنون تدريس-3
 آماروروش تحقيق وسنجش وارزشيابي-4
 رفتارسازماني درمؤسسات آموزشي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )119(واحد اردبيل   مديريت  آموزشي
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )222(واحد امارات متحده عربي 
 )106(واحد اهواز 

 )156(واحد بابل 
 )114(واحد بندرعباس 

 )102(واحد تبريز 
 )159(واحد تنكابن 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 
 )228(واحد تهران غرب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )148(واحد خرم آباد 

 )250(واحد دماوند 
 )113(واحد رودهن 
 )138(واحد زنجان 
 )208(واحد ساري 

 )110(واحد سنندج 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )154(واحد قم 
 )115(واحد كرج 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )173(واحد گرگان 
 )189(واحد گرمسار 
 )130(واحد نيشابور 

2 
1 
1 
2 
2 
2 

21212

 زبان تخصصي انگليسي-1
 مديريت محيط زيست-2
 شناخت و ارزيابي محيط زيست-3
 رياضيات آماري و روش تحقيق-4
 آلودگي هاي محيط زيست-5

مديريت محيط-   مديريت  محيط زيست 
 زيست

 )157(واحد تهران شمال 
 )113(واحد رودهن 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
3 
3 
2 
2 

21214

 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 رفتارسازماني ومديريت منابع انساني-2
 آماروروش تحقيق-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )222(واحد امارات متحده عربي مديريت منابع انساني-   مديريت دولتي 
 )144(واحد بناب 

 )107(واحد قائم شهر 
 )214(واحد قزوين 
 )108(واحد كرمان 

4 
4 
4 
4 

21216

 نظريه هاي پيشرفته سازمان ومديريت درآموزش عالي-1
 آماروروش تحقيق-2
 تحليل رفتارسازماني وروابط انساني درآموزش عالي-3
 فلسفه مديريت آموزش عالي-4
 برنامه ريزي درآموزش عالي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )141(واحد تهران جنوب   مديريت آموزش عالي
 )101(واحد تهران مركزي 

 )208(واحد ساري 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
2 
2 
1 
2 
2 

21221

 رفتارسازماني-1
 نظريه هاومفاهيم مديريت-2
 نظريه هاي ارتباطات و روزنامه نگاري-3
 اصول و مفاهيم ارتباطات اجتماعي و جمعي-4
 اقتصاد عمومي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهانمديريت رسانه اي-   مديريت 
 )141(واحد تهران جنوب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )128(واحد سمنان 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )150(واحد نجف آباد 

 )105(واحد يزد 

2 
2 
2 
2 
1 
3 

21222
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تئوريهاي سازمان،مديريت ورفتار-1
 پيش بيني تكنولوژي-2
 مديريت نوآوري-3
 اقتصاد-4
 آماروروش تحقيق-5
 تئوري تصميم گيري وتحقيق درعمليات-6
 انتقال تكنولوژي-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 )222(واحد امارات متحده عربي   مديريت تكنولوژي
 )141(واحد تهران جنوب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )113(واحد رودهن 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 

21223

 تئوريهاي سازمان و مديريت-1
 روش تحقيق و آمار-2
 روشهاي كمي در مديريت-3
 فناوري اطالعات-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 هوش مصنوعي-6
 تجزيه و تحليل سيستم ها-7

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  مديريت فن آوري اطالعات
 )503(واحد الكترونيكي 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )214(واحد قزوين 
 )154(واحد قم 

 )171(واحد همدان 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 

21224

 زبان تخصصي انگليسي-1
 آمار و روش هاي تحليل سيستم ها-2
 اقتصاد خرد-3
 اقتصاد كالن-4
 اقتصاد محيط زيست-5
 ارزشگذاري منابع طبيعي و زيست محيطي-6

اقتصاد محيط -  مديريت محيط  زيست
زيست

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات 
2 
2 
2 
3 
2 

21225

 زبان تخصصي انگليسي-1
 مديريت و برنامه ريزي محيط زيست-2
 حقوق بين الملل محيط زيست-3
 حقوق داخلي محيط زيست-4
 شناخت محيط زيست-5

حقوق محيط -  مديريت محيط زيست
زيست

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات 
2 
3 
3 
1 

21226

 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 روش تحقيق-3
 فرهنگ وهنرايران وجهان-4
 جامعه شناسي فرهنگي-5
 نظريه هاي فرهنگي-6

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
4 
4 
3 
3 
4 

21242
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 رفتار مصرف كننده-2
 مديريت بازاريابي-3
 بازاريابي صنعتي-4
 آمار و روش تحقيق-5
 بازاريابي بين المللي-6
 مديريت استراتژيك-7
 تحقيقات بازاريابي-8
 زبان تخصصي انگليسي-9

 )207(واحد ابهر مديريت بازاريابي-  مديريت بازرگاني
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )106(واحد اهواز 
 )156(واحد بابل 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )117(واحد رشت 

 )113(واحد رودهن 
 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )104(واحد شاهرود 
 )252(واحد شهرقدس 
 )256(واحد عجب شير 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )184(واحد علي آبادكتول 

 )214(واحد قزوين 
 )154(واحد قم 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )597(مركز آموزش بين المللي قشم 

 )619(مركزبين المللي كيش 
 )171(واحد همدان 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

2 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
3 

21247

 تئوري هاي سازمان و مديريت-1
 رفتار سازماني-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 آمار و روش تحقيق-4
 اقتصاد-5

 3 )214(واحد قزوين مديريت توليد و عمليات-   مديريت 
3 
4 
3 
2 

21250

 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 مديريت مالي وسرمايه گذاري-2
 پژوهش عملياتي-3
 اقتصاد-4
 آمار-5
 روش تحقيق-6
 مديريت استراتژيك-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 )503(واحد الكترونيكي مديريت مالي-   مديريت 
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )254(واحد ايالم 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )117(واحد رشت 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )184(واحد علي آبادكتول 

 )214(واحد قزوين 
 )154(واحد قم 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )619(مركزبين المللي كيش 

 )178(واحد مسجدسليمان 

2 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

21253

 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 رفتارسازماني ومديريت منابع انساني-2
 آماروروش تحقيق-3
 تصميم گيري وخط مشي گذاري-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

تصميم گيري و خط -  مديريت دولتي
مشي گذاري عمومي

 )101(واحد تهران مركزي 
 )214(واحد قزوين 
 )108(واحد كرمان 

4 
3 
4 
4 
4 

21287
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تئوريهاي سازمان ومديريت دولتي-1
 رفتارسازماني ومديريت منابع انساني-2
 آماروروش تحقيق-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )158(واحد چالوس رفتارسازماني-  مديريت دولتي
 )214(واحد قزوين 
 )108(واحد كرمان 

4 
4 
4 
4 

21288

 تئوريهاي سازمان ومديريت-1
 رفتارسازماني ومديريت منابع انساني-2
 آماروروش تحقيق-3
 مديريت تطبيقي وتوسعه-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

مديريت تطبيقي و -  مديريت دولتي
توسعه

 4 )108(واحد كرمان 
3 
4 
4 
4 

21289

 آماروروش تحقيق-1
 تئوريهاي حسابداري-2
 حسابرسي-3
 مديريت مالي-4
 حسابداري مديريت-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )103(واحد اروميه   حسابداري
 )503(واحد الكترونيكي 

 )106(واحد اهواز 
 )156(واحد بابل 

 )112(واحد بروجرد 
 )144(واحد بناب 

 )114(واحد بندرعباس 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )250(واحد دماوند 
 )117(واحد رشت 

 )109(واحد زاهدان 
 )208(واحد ساري 
 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )203(واحد سيرجان 
 )104(واحد شاهرود 
 )133(واحد شهركرد 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )184(واحد علي آبادكتول 

 )107(واحد قائم شهر 
 )214(واحد قزوين 

 )154(واحد قم 
 )116(واحد كاشان 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )173(واحد گرگان 
 )190(واحد مباركه 

 )619(مركزبين المللي كيش 
 )130(واحد نيشابور 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

2 
3 
3 
3 
3 
4 

21301
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تئوريهاي سازمان و مديريت-1
 اصول و مباني مديريت در سازمانهاي ورزشي-2
 مديريت اماكن و تجهيزات رويدادهاي ورزشي-3
 مديريت بازاريابي ورزشي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 آمار و اندازه گيري و ارزشيابي مديريت ورزشي-6

مديريت -  تربيت بدني و علوم ورزشي
ورزشي

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )260(آملي ... واحد آيت ا

 )112(واحد بروجرد 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )208(واحد ساري 

 )110(واحد سنندج 
 )104(واحد شاهرود 
 )204(واحد شوشتر 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )111(واحد مشهد 

 )171(واحد همدان 
 )120(واحد ياسوج 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

21410

 آماروروشهاي تحقيق-1
 فيزيولوژي ورزشي-2
 بيو شيمي و متابوليسم-3
 آناتومي و فيزيولوژي انسان-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )260(آملي ... واحد آيت ا  فيزيولوژي ورزشي
 )182(واحد بجنورد 
 )112(واحد بروجرد 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )142(واحد دامغان 

 )117(واحد رشت 
 )208(واحد ساري 

 )110(واحد سنندج 
 )204(واحد شوشتر 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )192(واحد كرمانشاه 
 )155(واحد الرستان 
 )130(واحد نيشابور 

2 
3 
2 
2 
3 

21423

 آماروروشهاي تحقيق-1
 كنترل حركتي-2
 )رشدحركتي-رشدجسمي (مباني رشدوتكامل -3
 يادگيري حركتي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )101(واحد تهران مركزي   رفتار حركتي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
1 
1 
1 

21424

 آماروروشهاي تحقيق-1
 فيزيولوژي ورزشي-2
 بيو شيمي و متابوليسم-3
 آناتومي و فيزيولوژي انسان-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

فيزيولوژي ورزشي-   فيزيولوژي ورزشي 
 قلب و عروق و تنفس

 2 )101(واحد تهران مركزي 
3 
2 
2 
3 

21450

 آماروروشهاي تحقيق-1
 فيزيولوژي ورزشي-2
 بيو شيمي و متابوليسم-3
 آناتومي و فيزيولوژي انسان-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

بيوشيمي و -   فيزيولوژي ورزشي 
متابوليسم ورزشي

 2 )101(واحد تهران مركزي 
3 
2 
2 
3 

21451
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 )مباني و ايران (جغرافياي شهري -1
 مكتب ها  و نظريه هاي جغرافياي شهري-2
 برنامه ريزي شهري و منطقه اي-3
 جغرافياي جمعيت-4
 متون تخصصي انگليسي-5

 )119(واحد اردبيل   جغرافياوبرنامه  ريزي شهري
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )101(واحد تهران مركزي 
 )109(واحد زاهدان 

 )128(واحد سمنان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )155(واحد الرستان 
 )125(واحد مرند 
 )111(واحد مشهد 
 )196(واحد مالير 

 )150(واحد نجف آباد 
 )239(واحد نور 

 )120(واحد ياسوج 

3 
1 
3 
1 
1 

21501

 ژئوپولتيك-1
 مكتب هاي جغرافيائي-2
 نظريه هاي جغرافياي سياسي-3
 جغرافياي سياسي ايران-4
 متون تخصصي انگليسي-5

 )101(واحد تهران مركزي   جغرافياي  سياسي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )189(واحد گرمسار 
 )150(واحد نجف آباد 

2 
1 
3 
3 
1 

21506

 مكتب ها ونظريه هاي جغرافياي روستايي-1
 برنامه ريزي روستائي وعشايري-2
 توسعه روستائي-3
 جغرافياي جمعيت-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )101(واحد تهران مركزي   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
 )117(واحد رشت 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )111(واحد مشهد 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

1 
3 
1 
1 
1 

21518

 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

 )106(واحد اهواز )اقليم شناسي(  آب و هوا شناسي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )125(واحد مرند 
 )239(واحد نور 

3 
3 
2 
1 

21541

 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

گرايش )اقليم شناسي(  آب و هواشناسي 
 تغييرات آب و هوايي

 3 )150(واحد نجف آباد 
3 
2 
1 

21554

 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

گرايش  )اقليم شناسي(  آب و هواشناسي 
آب و هواشناسي كشاورزي

 3 )150(واحد نجف آباد 
3 
2 
1 

21555

 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

گرايش  )اقليم شناسي(  آب و هواشناسي 
آب و هواشناسي ماهواره اي

 3 )150(واحد نجف آباد 
3 
2 
1 

21556

 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

گرايش  )اقليم شناسي(  آب و هواشناسي 
آب و هواشناسي شهري

 3 )150(واحد نجف آباد 
3 
2 
1 

21557
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

گرايش  )اقليم شناسي(  آب و هواشناسي 
آب و هواشناسي ديرينه

 3 )150(واحد نجف آباد 
3 
2 
1 

21558

 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

گرايش  )اقليم شناسي(  آب و هواشناسي 
مخاطرات آب و هوايي

 3 )150(واحد نجف آباد 
3 
2 
1 

21559

 اقليم شناسي عمومي وايران-1
 ژئومورفولوژي عمومي وايران-2
 هيدرولوژي-3
 متون تخصصي انگليسي-4

گرايش  )اقليم شناسي(  آب و هواشناسي 
آب و هواشناسي سينوپتيك

 3 )150(واحد نجف آباد 
3 
2 
1 

21560

 آماروروشهاي تحقيق درمشاوره-1
 نظريه هاي مشاوره وروان درماني-2
 نظريه هاوروشهاي مشاوره شغلي وتحصيلي-3
 نظريه هاوروشهاي مشاوره خانواده-4
 نظريه هاوروشهاي مشاوره گروهي-5
 متون تخصصي مشاوره به زبان انگليسي-6

 )207(واحد ابهر   مشاوره
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )106(واحد اهواز 

 )182(واحد بجنورد 
 )112(واحد بروجرد 

 )262(واحد خمين 
 )113(واحد رودهن 
 )110(واحد سنندج 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )154(واحد قم 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )111(واحد مشهد 

 )105(واحد يزد 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

21602

 روش تحقيق در كتابداري و اطالع رساني-1
 مباني و فلسفه كتابداري و اطالع رساني-2
 ذخيره و بازيابي اطالعات-3
 فناوري اطالعات و نظام هاي اطالعاتي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )156(واحد بابل   علم اطالعات و دانش شناسي
 )157(واحد تهران شمال 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )171(واحد همدان 

3 
3 
3 
2 
3 

21717

گروه  علوم پايه                     
 جبر-1
 آناليز حقيقي-2
 هندسه منيفلد-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )141(واحد تهران جنوب جبر-   رياضي 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )195(واحد شبستر 
 )133(واحد شهركرد 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 

 )111(واحد مشهد 

6 
3 
2 
1 

30112
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 جبر-1
 آناليز حقيقي-2
 هندسه منيفلد-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )141(واحد تهران جنوب آناليز-   رياضي 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )124(واحد سراب 
 )195(واحد شبستر 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )107(واحد قائم شهر 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 

 )111(واحد مشهد 

2 
6 
2 
1 

30113

 جبر-1
 آناليز حقيقي-2
 گروه وجبر لي-3
 هندسه منيفلد-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 3 )115(واحد كرج   رياضي ـ هندسه ـ توپولوژي
3 
6 
6 
1 

30114

 تحقيق درعمليات پيشرفته-1
 آناليزعددي پيشرفته-2
 آناليز حقيقي-3
 جبرخطي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  رياضي كاربردي
 )106(واحد اهواز 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )148(واحد خرم آباد 

 )117(واحد رشت 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )214(واحد قزوين 
 )115(واحد كرج 

 )108(واحد كرمان 
 )202(واحد الهيجان 
 )171(واحد همدان 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

6 
6 
2 
3 
1 

30120

موضوعات تحقيقاتي در رياضي كاربردي شامل آناليز عددي ، تحقيق در عمليات و آموزش رياضي مي باشد كه آموزش  رياضي تنها: توضيح 
.در واحد علوم وتحقيقات ارائه مي گردد

 مكانيك كوانتومي پيشرفته-1
 الكتروديناميك-2
 1مكانيك آماري پيشرفته-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 1حالت جامدپيشرفته-5
 2حالت جامدپيشرفته-6
 فيزيك ليزر-7
 فيزيك پالسما-8
 مكانيك كوانتومي نسبيتي-9

 نظريه ميدان هاي كوانتومي-10

 )119(واحد اردبيل فيزيك* 
 )106(واحد اهواز 
 )260(آملي ... واحد آيت ا

 )170(واحد تاكستان 
 )102(واحد تبريز 

 )157(واحد تهران شمال 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )110(واحد سنندج 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )198(واحد مرودشت 

 )166(واحد مهاباد 
 )171(واحد همدان 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30201

10 تا 5انتخاب يك درس از دروس : دروس انتخابي در رشته فيزيك 
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 فيلترهاي ديجيتال-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 بازخواني داده هاي لرزه اي بازتابي-3
 تئوري انتشارامواج االستيك-4
 2و1زلزله شناسي -5
 EM و IPژئو الكتريك و ژئوالكتريك اكتشافي ، اكتشافات -6
 2و1گراني سنجي - اكتشافات گراني سنجي -7
 2و1ژئومغناطيس - اكتشافات مغناطيس سنجي -8

 )101(واحد تهران مركزي الكترومغناطيس- ژئوفيزيك * 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30208

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : الكترومغناطيس -دروس انتخابي رشته ژئوفيزيك

 فيلترهاي ديجيتال-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 بازخواني داده هاي لرزه اي بازتابي-3
 تئوري انتشارامواج االستيك-4
 2و1زلزله شناسي -5
 EM و IPژئو الكتريك و ژئوالكتريك اكتشافي ، اكتشافات -6
 2و1گراني سنجي - اكتشافات گراني سنجي -7
 2و1ژئومغناطيس - اكتشافات مغناطيس سنجي -8

 )101(واحد تهران مركزي لرزه شناسي- ژئوفيزيك * 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30209

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : لرزه شناسي - دروس انتخابي رشته ژئوفيزيك

 فيلترهاي ديجيتال-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 بازخواني داده هاي لرزه اي بازتابي-3
 تئوري انتشارامواج االستيك-4
 2و1زلزله شناسي -5
 EM و IPژئو الكتريك و ژئوالكتريك اكتشافي ، اكتشافات -6
 2و1گراني سنجي - اكتشافات گراني سنجي -7
 2و1ژئومغناطيس - اكتشافات مغناطيس سنجي -8

 )157(واحد تهران شمال زلزله شناسي- ژئوفيزيك * 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30211

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : زلزله شناسي - دروس انتخابي رشته ژئوفيزيك

 فيلترهاي ديجيتال-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 بازخواني داده هاي لرزه اي بازتابي-3
 تئوري انتشارامواج االستيك-4
 2و1زلزله شناسي -5
 EM و IPژئو الكتريك و ژئوالكتريك اكتشافي ، اكتشافات -6
 2و1گراني سنجي - اكتشافات گراني سنجي -7
 2و1ژئومغناطيس - اكتشافات مغناطيس سنجي -8

 )101(واحد تهران مركزي گراني سنجي-ژئوفيزيك* 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30213

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : گراني سنجي - دروس انتخابي رشته ژئوفيزيك

 شيمي آلي پيشرفته-1
 شيمي معدني پيشرفته-2
 شيمي فيزيك پيشرفته-3
 شيمي تجزيه پيشرفته-4
 شيمي صنعتي و اصول محاسبات-5
 1واكنشگاه ها -6
 كنترل دستگاهي درصنعت شيمي-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 )121(واحد اراك   شيمي گرايش شيمي كاربردي
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )173(واحد گرگان 
 )111(واحد مشهد 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30318
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 شيمي تجزيه پيشرفته-1
 روشهاي الكتروشيمي تجزيه اي-2
 روش كروماتوگرافي-3
 روشهاي اسپكترومتري تجزيه اي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )121(واحد اراك   شيمي گرايش شيمي تجزيه
 )187(واحد اميديه 

 )254(واحد ايالم 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )197(واحد شهرضا 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )108(واحد كرمان 
 )191(واحد ماهشهر 

 )111(واحد مشهد 
 )143(واحد ورامين 

 )105(واحد يزد 

2 
2 
2 
2 
1 

30319

 طيف سنجي معدني-1
 شيمي فيزيك معدني-2
 سينتيك ، ترموديناميك و مكانيسم واكنش هاي معدني-3
 شيمي معدني پيشرفته-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )121(واحد اراك   شيمي گرايش شيمي معدني
 )284(واحد تهران شرق 

 )157(واحد تهران شمال 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )129(واحد فيروزآباد 

)ره(واحد يادگار امام خميني 
 )139(شهرري 

 )105(واحد يزد 

3 
3 
3 
3 
1 

30320

 شيمي فيزيك پيشرفته-1
 كوانتوم شيمي-2
 ترموديناميك آماري-3
 سينتيك شيميايي پيشرفته-4
 طيف سنجي مولكولي-5
 الكتروشيمي پيشرفته-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك   شيمي گرايش شيمي فيزيك
 )187(واحد اميديه 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )104(واحد شاهرود 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )129(واحد فيروزآباد 
 )107(واحد قائم شهر 

 )111(واحد مشهد 
 )150(واحد نجف آباد 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

30321
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 شيمي فيزيك آلي-1
 سنتزموادآلي-2
 شيمي آلي پيشرفته-3
 اسپكتروسكوپي تركيبات آلي-4
 شيمي هتروسيكلها-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )121(واحد اراك   شيمي گرايش شيمي آلي
 )106(واحد اهواز 
 )102(واحد تبريز 

 )159(واحد تنكابن 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )117(واحد رشت 

 )225(واحد علوم داروئي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )129(واحد فيروزآباد 
 )107(واحد قائم شهر 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 
 )173(واحد گرگان 
 )191(واحد ماهشهر 

 )111(واحد مشهد 
 )218(واحد ميانه 
 )105(واحد يزد 

3 
3 
3 
3 
3 
1 

30322

 كانسارهاي رسوبي-1
 كانسارهاي آذرين ودگرگوني-2
 اكتشافات ژئوفيزيكي-3
 اكتشافات ژئوشيميايي-4
 زمين شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )157(واحد تهران شمال زمين  شناسي  اقتصادي-   زمين شناسي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )200(واحد محالت 

2 
3 
3 
2 
2 
3 

30405

 سنگ هاي آذرين-1
 سنگ هاي دگرگوني-2
 پترولوژي-3
 ژئوشيمي-4
 ماگماتيسم و دگرگوني ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )238(واحد اسالمشهر پترولوژي-   زمين  شناسي 
 )157(واحد تهران شمال 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )202(واحد الهيجان 

2 
2 
3 
2 
2 
3 

30407

 ژئوتكتونيك-1
 زمين شناسي ساختماني پيشرفته-2
 سايزموتكتونيك-3
 تكتونيك ايران-4
 زمين شناسي ايران-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )157(واحد تهران شمال تكتونيك-   زمين  شناسي 
 )104(واحد شاهرود 

 )163(واحد شيراز 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

30408

 ديرينه شناسي-1
 ميكروفاسيس-2
 چينه شناسي ايران-3
 اصول چينه شناسي-4
 پالينولوژي و ديرينه شناسي گياهي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )157(واحد تهران شمال فسيل شناسي و چينه شناسي-  زمين شناسي
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

30416

 رسوب شناسي-1
 محيط رسوبي-2
 سنگ شناسي رسوبي-3
 ژئوشيمي رسوبي-4
 ميكروفاسيس-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

سنگ شناسي رسوبي و -   زمين شناسي 
رسوب شناسي

 )102(واحد تبريز 
 )157(واحد تهران شمال 

 )109(واحد زاهدان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

30417
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 بيوفيزيك سلولي-1
 بيوفيزيك مولكولي-2
 بيوفيزيك نظري-3
 بيوفيزيك پرتوي-4
 زيست شناسي مولكولي پيشرفته-5
 نظري وعملي-روشهاي بيوفيزيك -6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 1 )123(واحد علوم و تحقيقات   بيوفيزيك
1 
1 
1 
1 
1 
2 

30512

 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي-1
 فيزيولوژي غشاسلولي-2
 زيست شناسي تكويني جانوري-3
 جنين شناسي مقايسه اي مهره داران وبي مهرگان-4
 بيوسيستماتيك جانوري-5
 گونه وگونه زائي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )157(واحد تهران شمال فيزيولوژي جانوري-   زيست شناسي 
 )142(واحد دامغان 

 )163(واحد شيراز 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )152(واحد كازرون 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

30519

 مهندسي ژنتيك نظريه ها-1
 مهندسي ژنتيك كاربردها-2
 ژنتيك مولكولي-3
 ژنتيك جمعيت تكميلي-4
 ژنتيك ايمني-5
 ژنتيك انساني-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )157(واحد تهران شمال ژنتيك مولكولي-   زيست شناسي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )198(واحد مرودشت 

2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 

30525

 آنزيمولوژي-1
 بيوشيمي پروتئين هاواسيدهاي نوكلئيك-2
 بيوشيمي ليپيدهاوقندها-3
 كنترل متابوليسم-4
 زيست شناسي مولكولي پيشرفته-5
 نظري وعملي-روشهاي بيوشيمي -6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )157(واحد تهران شمال   بيوشيمي
 )142(واحد دامغان 
 )110(واحد سنندج 

 )104(واحد شاهرود 
 )204(واحد شوشتر 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )172(واحد فالورجان 

 )130(واحد نيشابور 
 )171(واحد همدان 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

30528

 بيولوژي دريا-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 اكولوژي دريا-3
 آالينده هاي دريايي وآبزيان-4

 )157(واحد تهران شمال بوم شناسي دريا-   زيست شناسي دريا
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
3 
3 
2 

30531

 زيست شناسي آبزيان-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 اكولوژي دريا-3
 فيزيولوژي آبزيان-4

 3 )123(واحد علوم و تحقيقات جانوران دريا-   زيست شناسي دريا 
3 
2 
2 

30532

 تاكسونومي جديد-1
 اكولوژي پوشش هاي گياهي-2
 زيست شناسي تكويني درگياهان-3
 ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي-4
 متابوليسم گياهي-5
 جذب وانتقال-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )260(آملي ... واحد آيت اسيستماتيك گياهي-   زيست شناسي
 )157(واحد تهران شمال 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

30535
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تاكسونومي جديد-1
 اكولوژي پوشش هاي گياهي-2
 زيست شناسي تكويني درگياهان-3
 ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي-4
 متابوليسم گياهي-5
 جذب وانتقال-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )157(واحد تهران شمال سلولي و تكويني گياهي-   زيست شناسي 
 )181(واحد ساوه 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )189(واحد گرمسار 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

30536

 فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي-1
 فيزيولوژي غشاسلولي-2
 زيست شناسي تكويني جانوري-3
 جنين شناسي مقايسه اي مهره داران وبي مهرگان-4
 بيوسيستماتيك جانوري-5
 گونه وگونه زائي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )260(آملي ... واحد آيت اتكويني-   علوم جانوري
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

30544

 تاكسونومي جديد-1
 اكولوژي پوشش هاي گياهي-2
 زيست شناسي تكويني درگياهان-3
 ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي-4
 متابوليسم گياهي-5
 جذب وانتقال-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )238(واحد اسالمشهر فيزيولوژي گياهي-   زيست شناسي
 )159(واحد تنكابن 

 )157(واحد تهران شمال 
 )142(واحد دامغان 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )173(واحد گرگان 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

30545

 زيست شناسي سلولي پيشرفته-1
  و همانند سازيDNAساختار -2
 رونويسي وترجمه-3
 تنظيم بيان ژن-4
 ايمني شناسي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )317(واحد اشكذر سلولي و مولكولي-   زيست شناسي 
 )146(واحد بوشهر 

 )157(واحد تهران شمال 
 )117(واحد رشت 

 )203(واحد سيرجان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )198(واحد مرودشت 
 )171(واحد همدان 

3 
2 
2 
2 
1 
2 

30546

 اكولوژي ميكروارگانيسم ها-1
 فيزيولوژي ميكروارگانيسم ها-2
 ويروس شناسي پيشرفته-3
 ايمني شناسي پيشرفته-4
 ژنتيك پروكاريوت ها-5
 ميكروبيولوژي خاك-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك ميكروبيولوژي-   زيست شناسي 
 )260(آملي ... واحد آيت ا

 )157(واحد تهران شمال 
 )193(واحد جهرم 

 )133(واحد شهركرد 
 )163(واحد شيراز 

 )225(واحد علوم داروئي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )172(واحد فالورجان 
 )154(واحد قم 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 

 )202(واحد الهيجان 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

30548

 فيزيك دريا-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 ديناميك اقيانوسها-3
 مكانيك سياالت-4

 )157(واحد تهران شمال   فيزيك  دريا
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
3 
3 
2 

30604
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 ديناميك جو-1
 فيزيك جو-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 هواشناسي همديدي-4
 مدلسازي عددي جو و اقيانوس-5

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات   هواشناسي
2 
2 
1 
1 

30702

 آناليزرياضي-1
 احتمال پيشرفته-2
 2و1استنباط آماري -3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )106(واحد اهواز   آمار
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )198(واحد مرودشت 

2 
2 
2 
1 

30801

گروه  فني مهندسي                    
 مدارهاي الكتريكي-1
 رياضيات مهندسي-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات نيمه هادي-4
 طراحي مدارهاي مجتمع خطي-5

 )121(واحد اراك الكترونيك-   مهندسي برق
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )182(واحد بجنورد 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )228(واحد تهران غرب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )117(واحد رشت 
 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )191(واحد ماهشهر 

 )111(واحد مشهد 
 )150(واحد نجف آباد 

 )239(واحد نور 
 )105(واحد يزد 

3 
3 
2 
4 
4 

40101

 رياضيات مهندسي-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 مكانيك سياالت درسيستمهاي بيولوژيكي-3
 بيومكانيك عمومي-4
 اجزاء محدود-5
 مكانيك محيط هاي پيوسته-6

 )141(واحد تهران جنوب بيومكانيك- مهندسي  پزشكي  * 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

4 
3 
4 
4 
3 
3 

40109

6 يا 5انتخاب يك درس از دروس : بيومكانيك -دروس انتخابي رشته مهندسي پزشكي

 مدارهاي الكتريكي-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 رياضيات مهندسي-3
 ابزاردقيق پزشكي-4
 پردازش سيگنالهاي ديجيتال-5

 )141(واحد تهران جنوب بيوالكتريك-   مهندسي  پزشكي  
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

3 
2 
3 
4 
4 

40111

 فلزات وكاربردآنهادرپزشكي-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 رياضيات مهندسي-3
 سراميكها وكاربردآنهادرپزشكي-4
 پليمرها وكاربردآنهادرپزشكي-5
 زيست سازگاري-6

 )141(واحد تهران جنوب بيومواد-  مهندسي پزشكي
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
2 
3 
4 
3 

40118
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 مدار-1
 رياضيات مهندسي-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
  و ماشينIIبررسي -4
 ديناميك سيستم و تئوري جامع-5

 )121(واحد اراك   مهندسي برق ـ قدرت
 )119(واحد اردبيل 
 )103(واحد اروميه 
 )146(واحد بوشهر 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )262(واحد خمين 
 )188(واحد خميني شهر 

 )142(واحد دامغان 
 )165(واحد دزفول 
 )248(واحد دورود 
 )138(واحد زنجان 
 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )203(واحد سيرجان 
 )104(واحد شاهرود 

 )195(واحد شبستر 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )184(واحد علي آبادكتول 
 )214(واحد قزوين 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )173(واحد گرگان 

 )202(واحد الهيجان 
 )619(مركزبين المللي كيش 

 )198(واحد مرودشت 
 )150(واحد نجف آباد 

 )130(واحد نيشابور 
 )171(واحد همدان 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

3 
3 
2 
4 
4 

40123

 مدار-1
 رياضيات مهندسي-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 كنترل خطي-4
 كنترل مدرن-5

 )106(واحد اهواز كنترل و سيستم-   مهندسي برق
 )141(واحد تهران جنوب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )250(واحد دماوند 

 )181(واحد ساوه 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )184(واحد علي آبادكتول 
 )214(واحد قزوين 
 )140(واحد گناباد 

 )198(واحد مرودشت 

3 
3 
2 
4 
4 

40144
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 مدارهاي الكتريكي-1
 رياضيات مهندسي-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 الكترومغناطيس يا پردازش سيگنال ديجيتال-4
 الكترومغناطيس پيشرفته يا فرآيندهاي اتفاقي-5

 )121(واحد اراك مخابرات-   مهندسي برق 
 )103(واحد اروميه 

 )254(واحد ايالم 
 )141(واحد تهران جنوب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )150(واحد نجف آباد 
)ره(واحد يادگار امام خميني 

 )139(شهرري 

3 
3 
2 
4 
4 

40145

 رياضيات-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 ترموديناميك-3
 طراحي راكتورهاي شيميايي-4
 انتقال حرارت-5
 مكانيك سياالت-6
 انتقال جرم وعمليات واحد-7
 پديده انتقال بيولوژيكي-8

 )121(واحد اراك مهندسي  شيمي* 
 )220(واحد اهر 

 )260(آملي ... واحد آيت ا
 )112(واحد بروجرد 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )142(واحد دامغان 
 )117(واحد رشت 

 )104(واحد شاهرود 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )191(واحد ماهشهر 

 )198(واحد مرودشت 
 )130(واحد نيشابور 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

40201

8 تا 3انتخاب چهار درس از دروس : دروس انتخابي  رشته مهندسي شيمي 

 زبان تخصصي انگليسي-1
 شيمي فيزيك پليمر ها-2
 (رئولوژي،انتقال حرارت و انتقال جرم(پديده هاي انتقال-3
 مباني پيشرفته مهندسي پليمر-4

 1 )141(واحد تهران جنوب مهندسي پليمر-   مهندسي پليمر 
1 
1 
1 

40222

 زبان تخصصي انگليسي-1
 رياضيات مهندسي-2
 مكانيك حرارت وسياالت-3
 آب و فاضالب-4
 آلودگي  هوا و روش هاي كنترل آن-5
 آلودگي هاي محيط زيست-6

 )106(واحد اهواز   مهندسي محيط  زيست
 )146(واحد بوشهر 

 )157(واحد تهران شمال 
 )228(واحد تهران غرب 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )171(واحد همدان 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

40227

 آمارواحتمال-1
 2تحقيق درعمليات-2
 اقتصادمهندسي پيشرفته-3
 طراحي سيستمهاي صنعتي-4
 برنامه ريزي توليدوكنترل موجوديها-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

برنامه ريزي ومديريت-  مهندسي صنايع
 توليد

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )113(واحد رودهن 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )150(واحد نجف آباد 

1 
3 
3 
3 
3 
2 

40311
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 تحقيق در عمليات پيشرفته-1
 آمار و احتماالت مهندسي-2
 سيستم هاي اطالعاتي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 برنامه ريزي و مديريت توليد-5

 )141(واحد تهران جنوب اتوماسيون-  مهندسي صنايع
 )157(واحد تهران شمال 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )150(واحد نجف آباد 

1 
1 
1 
1 
1 

40312

 آمار-1
 2تحقيق درعمليات -2
 اقتصاد-3
 تئوريهاي مديريت-4
 رياضيات عمومي-5
 برنامه ريزي توليد و مديريت موجودي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

تحقيق درعمليات -  مهندسي صنايع
ومهندسي سيستم

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )214(واحد قزوين 
 )150(واحد نجف آباد 

2 
3 
1 
1 
2 
3 
2 

40313

 اصول ومقررات پيمان-1
 برنامه ريزي و كنترل پروژه-2
 روش ساخت-3
 مديريت ماشين آالت-4
 مديريت كارگاه و ايمني-5
 تحليل سيستمهاي مهندسي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك مديريت ساخت-   مهندسي عمران 
 )103(واحد اروميه 
 )106(واحد اهواز 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )113(واحد رودهن 
 )208(واحد ساري 

 )110(واحد سنندج 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )214(واحد قزوين 
 )150(واحد نجف آباد 

 )130(واحد نيشابور 
 )105(واحد يزد 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

40389

 زبان تخصصي انگليسي-1
 رياضيات-2
 تحليل سازه ها-3
 هيدروليك پيشرفته-4
 طراحي سازه هاي هيدروليكي-5

مهندسي آب و سازه -   مهندسي عمران 
هاي هيدروليكي

 1 )145(واحد استهبان 
2 
3 
4 
4 

40392

 رياضيات-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 هيدروليك پيشرفته-3
 هيدروليك جريان آب درمحيطهاي متخلخل-4
 هيدرولوژي پيشرفته-5

مهندسي و مديريت -   مهندسي عمران 
منابع آب

 )121(واحد اراك 
 )114(واحد بندرعباس 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )113(واحد رودهن 
 )204(واحد شوشتر 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )108(واحد كرمان 

 )150(واحد نجف آباد 

1 
1 
1 
1 
1 

40397

 رياضيات-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 ديناميك سازه ها-3
 تحليل سازه ها-4
 مهندسي زلزله وتحليل خطرزلزله-5

 )141(واحد تهران جنوب مهندسي  زلزله-   مهندسي عمران 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )150(واحد نجف آباد 

2 
1 
4 
3 
4 

40426
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 رياضيات-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 مكانيك خاك پيشرفته-3
 ديناميك خاك-4
 مهندسي پي پيشرفته-5

 )121(واحد اراك ژئوتكنيك-   مهندسي عمران
 )145(واحد استهبان 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )113(واحد رودهن 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )150(واحد نجف آباد 

2 
1 
3 
3 
3 

40444

 رياضيات-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 تحليل سازه ها-3
 ديناميك سازه ها-4
 مهندسي زلزله وتحليل خطرزلزله-5

 )121(واحد اراك سازه-   مهندسي عمران 
 )103(واحد اروميه 
 )106(واحد اهواز 
 )102(واحد تبريز 
 )201(واحد تفت 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )228(واحد تهران غرب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )158(واحد چالوس 

 )148(واحد خرم آباد 
 )188(واحد خميني شهر 

 )113(واحد رودهن 
 )138(واحد زنجان 
 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )203(واحد سيرجان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )214(واحد قزوين 
 )192(واحد كرمانشاه 
 )155(واحد الرستان 

 )147(واحد مراغه 
 )166(واحد مهاباد 

 )150(واحد نجف آباد 

2 
1 
3 
4 
4 

40471

 رياضيات مهندسي پيشرفته-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 كانه آرايي پيشرفته-3
 هيدرومتالورژي پيشرفته-4
 كنترل و مدل سازي سيستم هاي كانه آرايي-5
 مكانيك سنگ پيشرفته-6
 طراحي حفاري هاي پيشرفته روباز-7
 طراحي حفاري هاي پيشرفته زيرزميني-8

 )220(واحد اهر مهندسي  معدن* 
 )141(واحد تهران جنوب 

 )203(واحد سيرجان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

40510

8 تا 3انتخاب سه درس از دروس : دروس انتخابي رشته مهندسي معدن 
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 رياضيات-1
 روش محاسبات عددي واجزامحدود-2
 دروس طراحي-3
 مقاومت مصالح و االستيسيته-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 مكانيك محيطهاي پيوسته-6
 ديناميك وارتعاشات-7

 )121(واحد اراك طراحي  جامدات-  مهندسي مكانيك 
 )106(واحد اهواز 

 )286(واحد بندرانزلي 
 )170(واحد تاكستان 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )228(واحد تهران غرب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )250(واحد دماوند 

 )104(واحد شاهرود 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )150(واحد نجف آباد 

3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 

40602

 رياضيات پيشرفته-1
 CFDروش محاسبات عددي ومكانيك سياالت محاسباتي -2
 ترموديناميك پيشرفته-3
 انتقال حرارت پيشرفته-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 مكانيك محيط پيوسته-6
 ديناميك سياالت پيشرفته-7

 )121(واحد اراك تبديل انرژي-   مهندسي مكانيك 
 )170(واحد تاكستان 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 

 )228(واحد تهران غرب 
 )101(واحد تهران مركزي 

 )165(واحد دزفول 
 )208(واحد ساري 
 )128(واحد سمنان 

 )104(واحد شاهرود 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )214(واحد قزوين 
 )108(واحد كرمان 

 )111(واحد مشهد 
 )239(واحد نور 
 )105(واحد يزد 

2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 

40664

 رياضيات مهندسي پيشرفته-1
 ترموديناميك پيشرفته-2
 خواص فيزيكي مواد-3
 خواص مكانيكي مواد-4
 روش نوين مطالعه مواد-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )141(واحد تهران جنوب   مهندسي متالورژي و مواد
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )150(واحد نجف آباد 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

40733

 رياضيات عالي-1
 آمار-2
 تئوري ساختمان پارچه-3
 مكانيك ساختماني نخ-4
 فيزيك الياف پيشرفته-5
 ديناميك نخ-6
 كامپيوتر-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 )123(واحد علوم و تحقيقات تكنولوژي نساجي-   مهندسي نساجي 
 )105(واحد يزد 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

40803

 رياضيات عالي-1
 آمار-2
 تكنولوژي توليدالياف پيشرفته-3
 فيزيك الياف پيشرفته-4
 شيمي فيزيك جذب رنگ-5
 كامپيوتر-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )123(واحد علوم و تحقيقات شيمي نساجي-   مهندسي نساجي
 )107(واحد قائم شهر 

 )105(واحد يزد 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

40818
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 )2پايگاه داده ها وپايگاه داده هاي(پايگاه داده ها-1
 )2سيستم عامل وسيستم عامل(سيستم عامل-2
 )2مهندسي نرم افزار ومهندسي نرم افزار(مهندسي نرم افزار-3
 )طراحي الگوريتم والگوريتمهاي موازي(طراحي الگوريتم -4
 زبان تخصصي انگليسي-5

سيستم هاي نرم -  مهندسي كامپيوتر
افزاري

 )121(واحد اراك 
 )103(واحد اروميه 
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )156(واحد بابل 
 )112(واحد بروجرد 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )117(واحد رشت 
 )208(واحد ساري 
 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )162(واحد فردوس 

 )214(واحد قزوين 
 )154(واحد قم 

 )115(واحد كرج 
 )108(واحد كرمان 

 )179(واحد ميبد 
 )150(واحد نجف آباد 

 )130(واحد نيشابور 
 )120(واحد ياسوج 

 )105(واحد يزد 

3 
2 
3 
2 
2 

41015

شبكه هاي كامپيوتري وشبكه هاي(شبكه هاي كامپيوتري -1
 )كامپيوتري پيشرفته

 )معماري كامپيوترومعماري كامپيوترپيشرفته(معماري كامپيوتر-2
3-VLSI ) پيشرفتهVLSIو VLSI( 
 آزمون پذيري وتحمل پذيري خطا-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )141(واحد تهران جنوب معماري كامپيوتر-   مهندسي كامپيوتر
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )165(واحد دزفول 
 )128(واحد سمنان 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )154(واحد قم 
 )108(واحد كرمان 

 )150(واحد نجف آباد 

1 
 

1 
1 
1 
1 

41020

 هوش مصنوعي وهوش مصنوعي پيشرفته-1
فازي وپردازش-شبكه هاي عصبي(سيستم هاي هوشمند-2

 )تكاملي
 رياضيات مهندسي-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )141(واحد تهران جنوب هوش مصنوعي-  مهندسي كامپيوتر
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

5 
5 
4 
4 

41021

 رياضيات پيشرفته-1
 زبان تخصصي انگليسي-2
 آئروديناميك مادون صوت-3
 1ديناميك سياالت عددي -4
 اصول جلوبرندگي پيشرفته-5
 تحليل سازه پيشرفته-6
 روش اجزاي محدود-7
 مكانيك پرواز و كنترل پيشرفته-8

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات   مهندسي هوافضا
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

41106
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 رياضي-1
 تئوري راكتورهاي هسته اي-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 انتقال حرارت هسته اي-4
 تكنولوژي نيروگاه هاي هسته اي-5
 ديناميك راكتور-6
 چرخه سوخت هسته اي-7

مهندسي انرژي  - مهندسي هسته اي * 
هسته اي

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات 
3 
1 
3 
3 
3 
3 

41201

7 تا 4انتخاب دو درس از دروس : مهندسي انرژي هسته اي-دروس انتخابي رشته مهندسي هسته اي

 رياضي-1
 فيزيك بهداشت-2
 زبان تخصصي انگليسي-3
 حفاظ سازي-4
 آشكارسازي ودوزيمتري-5
 دستگاه هاي پرتوپزشكي-6

مهندسي - مهندسي  هسته اي  * 
پرتوپزشكي

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات 
3 
1 
3 
3 
3 

41203

6 تا 4انتخاب دو درس از دروس : مهندسي پرتوپزشكي -دروس انتخابي رشته مهندسي هسته اي

 زبان تخصصي انگليسي-1
 تحليل سيستم هاي انرژي-2
 رياضيات مهندسي و محاسبات عددي-3
 ترموديناميك و انتقال حرارت-4
 كنترل بهينه سيستم هاي اقتصادي-5
 سوخت واحتراق پيشرفته-6
 تكنولوژي پينچ وتحليل جريان اگزرژي-7
 برنامه ريزي رياضي پيشرفته-8

 )141(واحد تهران جنوب   مهندسي سيستمهاي انرژي
 )157(واحد تهران شمال 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

41306

گروه  كشاورزي و منابع طبيعي         
 زبان تخصصي انگليسي-1
 بيوشيمي-2
 آمار و طرح آزمايشها-3
 تغذيه طيور-4
 فيزيولوژي طيور-5

 3 )107(واحد قائم شهر علوم طيور-   مهندسي كشاورزي 
2 
2 
3 
2 

50112

 اقتصادخرد-1
 اقتصادكالن-2
 اقتصادسنجي-3
 مديريت كشاورزي-4
 سياست و توسعه كشاورزي-5
 اقتصادرياضي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات   اقتصاد كشاورزي
2 
3 
3 
3 
2 
3 

50205

 ترويج كشاورزي-1
 آموزش كشاورزي-2
 آموزشهاي مستمر-3
 جامعه شناسي توسعه-4
 آماراجتماعي-5
 مديريت برنامه هاي ترويجي وآموزشي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )254(واحد ايالم   ترويج  و آموزش  كشاورزي
 )131(واحد بيرجند 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
3 
1 
1 
2 
2 
3 

50206
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 ژنتيك كمي-1
 اصالح نباتات تكميلي-2
 ژنتيك عمومي وتكميلي-3
 آماروبيومتري-4
 طرح آزمايشات-5
 اصول اصالح نباتات-6
 سيتوژنتيك-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 )121(واحد اراك   اصالح  نباتات
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )106(واحد اهواز 
 )254(واحد ايالم 
 )102(واحد تبريز 

 )109(واحد زاهدان 
 )110(واحد سنندج 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )162(واحد فردوس 

 )218(واحد ميانه 
 )105(واحد يزد 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 

50207

 فيزيولوژي گياهان زراعي-1
 اكولوژي گياهان زراعي-2
 طرح آزمايشهاي كشاورزي-3
 گياهان علوفه اي وصنعتي-4
 تكنولوژي بذر-5
 غالت وديمكاري-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  زراعت
 )106(واحد اهواز 
 )254(واحد ايالم 

 )260(آملي ... واحد آيت ا
 )131(واحد بيرجند 

 )170(واحد تاكستان 
 )102(واحد تبريز 

 )157(واحد تهران شمال 
 )158(واحد چالوس 

 )148(واحد خرم آباد 
 )142(واحد دامغان 

 )109(واحد زاهدان 
 )110(واحد سنندج 

 )252(واحد شهرقدس 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )129(واحد فيروزآباد 
 )115(واحد كرج 

 )173(واحد گرگان 
 )166(واحد مهاباد 
 )218(واحد ميانه 

 )143(واحد ورامين 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 

50208

 سيستماتيك حشرات وسايرجانوران-1
 مورفولوژي حشرات-2
 فيزيولوژي حشرات-3
 اكولوژي حشرات-4
 رفتارشناسي حشرات-5
 روشهاي مبارزه ومديريت كنترل آفات-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك   حشره  شناسي  كشاورزي
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )193(واحد جهرم 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

50209

 توسعه كشاورزي-1
 توسعه اقتصادي-2
 ترويج وتوسعه روستايي-3
 آماراجتماعي-4
 ارزشيابي پروژه-5
 مباني سياست گذاري توسعه كشاورزي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 3 )123(واحد علوم و تحقيقات   توسعه كشاورزي
2 
2 
2 
1 
2 
2 

50214

 شيمي خاك-1
 كاني هاي رس-2
 حاصلخيزي خاك-3
 رابطه آب وخاك وگياه-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهانشيمي و حاصلخيزي خاك-  خاكشناسي
 )106(واحد اهواز 

2 
1 
2 
2 
1 

50217
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 پيدايش ورده بندي خاك-1
 كانيهاي رس-2
 ارزيابي تناسب اراضي-3
 ژئومورفولوژي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

پيدايش، رده بندي و -  خاكشناسي
ارزيابي خاك

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
1 
2 
1 
1 

50218

 رياضيات-1
 فرسايش وحفاظت خاك-2
 فيزيك خاك-3
 رابطه آب وخاك وگياه-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهانفيزيك و حفاظت خاك-  خاكشناسي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

1 
2 
2 
2 
1 

50219

 فيزيولوژي گياهي و تكثير گياهان-1
 موادتنظيم كننده رشدگياهي-2
 ريزازديادي-3
 گياه شناسي و تغذيه گياهان در باغباني-4
 كشت وپرورش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي-5
 اصالح گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

گياهان دارويي ، ادويه اي-  علوم باغباني
 و نوشابه اي

 )121(واحد اراك 
 )106(واحد اهواز 

 )182(واحد بجنورد 
 )131(واحد بيرجند 

 )133(واحد شهركرد 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )218(واحد ميانه 
 )120(واحد ياسوج 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

50220

 فيزيولوژي گياهي و تكثير گياهان-1
 موادتنظيم كننده رشدگياهي-2
 ريزازديادي-3
 گياه شناسي و تغذيه گياهان در باغباني-4
 ميوه كاري-5
 اصالح درختان ميوه-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات ميوه كاري-   علوم باغباني 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

50221

 فيزيولوژي گياهي و تكثير گياهان-1
 موادتنظيم كننده رشدگياهي-2
 ريزازديادي-3
 گياه شناسي و تغذيه گياهان در باغباني-4
 سبزي كاري-5
 اصالح سبزي ها-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 2 )123(واحد علوم و تحقيقات سبزي كاري-   علوم باغباني
2 
2 
2 
3 
3 
3 

50222

 فيزيولوژي گياهي و تكثير گياهان-1
 موادتنظيم كننده رشدگياهي-2
 ريزازديادي-3
 گياه شناسي و تغذيه گياهان در باغباني-4
 گلكاري-5
 اصالح گياهان زينتي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك گياهان زينتي-   علوم باغباني 
 )117(واحد رشت 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

50223

 رياضيات-1
 هيدروليك-2
 مكانيك خاك-3
 طراحي سيستمهاي آبياري-4
 ساختمانهاي توزيع وانتقال آب-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )106(واحد اهواز   سازه هاي آبي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
2 
3 
3 
2 

50227
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 شيمي خاك-1
 كاني هاي رس-2
 حاصلخيزي خاك-3
 رابطه آب و خاك وگياه-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

بيولوژي و بيوتكنولوژي -   خاكشناسي
خاك

 2 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
1 
2 
2 
1 

50228

 جنگلداري واندازه گيري جنگل-1
 جنگل شناسي-2
 اكولوژي جنگل-3
 علوم ومهندسي جنگل-4
 حمايت وبهداشت جنگل-5
 اقتصاد،مديريت وسياست جنگل-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )158(واحد چالوس   علوم جنگل
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )202(واحد الهيجان 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 

50231

 حفاظت واصالح چوب-1
 كاغذ سازي-2
 فرآيندهاي صنايع چوب-3
 اقتصادتوليدچوب-4
 وسايل وروشهاي اندازه گيري درصنايع چوب-5
 مديريت وحسابداري صنايع چوب-6
 شناخت چوبهاي تجارتي جهان-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 1 )123(واحد علوم و تحقيقات   علوم و صنايع چوب
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.50 

50234

 اصول مهندسي صنايع غذايي-1
 اصول نگهداري موادغذايي و صنايع كنسرو-2
 شيمي موادغذايي-3
ميكروبيولوژي مواد غذايي ، ميكروبيولوژي صنعتي و بيو-4

 تكنولوژي در صنايع غذايي
 زبان تخصصي انگليسي-5
 روغن و گوشت-تكنولوژي صنايع غذايي-6
 قند و غالت-تكنولوژي صنايع غذايي-7
 شير-تكنولوژي صنايع غذايي-8

 )260(آملي ... واحد آيت ا  علوم و صنايع غذايي
 )102(واحد تبريز 

 )157(واحد تهران شمال 
 )142(واحد دامغان 
 )208(واحد ساري 

 )127(واحد سبزوار 
 )110(واحد سنندج 

 )104(واحد شاهرود 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )206(واحد قوچان 
 )192(واحد كرمانشاه 

 )178(واحد مسجدسليمان 
 )297(واحد ممقان 

 )239(واحد نور 
 )130(واحد نيشابور 
 )143(واحد ورامين 
 )120(واحد ياسوج 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

50235

 حفاظت خاك-1
 مديريت حوزه هاي آبخيز-2
 هيدرولوژي-3
 ژئومورفولوژي-4
 كنترل سيالب ومديريت منابع آب-5
 برف وبهمن-6
 سازند هاي دوران چهارم-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 1 )123(واحد علوم و تحقيقات   علوم و مهندسي آبخيزداري
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 

50236
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 اقتصادخرد-1
 اقتصادكالن-2
 اقتصادسنجي-3
 مديريت كشاورزي-4
 سياست و توسعه كشاورزي-5
 اقتصادرياضي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 2 )198(واحد مرودشت اقتصاد منابع طبيعي-   اقتصاد كشاورزي 
2 
3 
3 
3 
2 
3 

50253

 رياضيات-1
 هيدروليك وهيدرولوژي-2
 سيستمهاي آبياري-3
 مهندسي زه كشي-4
 رابطه آب وخاك وگياه-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )121(واحد اراك   آبياري و  زه كشي
 )106(واحد اهواز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )162(واحد فردوس 

2 
2 
3 
3 
3 
1 

50304

 طراحي ماشينهاي كشاورزي-1
 روشها و ابزار اندازه گيري-2
 آزمون وارزيابي ماشينهاي كشاورزي-3
 رياضيات-4
 مقاومت مصالح-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )121(واحد اراك   مكانيك  ماشينهاي  كشاورزي
 )144(واحد بناب 

 )170(واحد تاكستان 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
2 
3 
2 
2 
3 

50310

 آزمون وارزيابي ماشينهاي كشاورزي-1
 روشها و تجهيزات اندازه گيري-2
 تحليل سيستمهاي مكانيزه كشاورزي-3
 مديريت مصرف انرژي دركشاورزي-4
 ضايعات وبازيافت موادكشاورزي-5
 انتخاب وكاربردماشينهاي كشاورزي-6
 انتقال موادكشاورزي-7
 زبان تخصصي انگليسي-8

 )170(واحد تاكستان   مكانيزاسيون  كشاورزي
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

50313

 )كلي وعمومي(تكثيروپرورش آبزيان-1
 مديريت بهداشتي مزارع پرورشي-2
 فيزيولوژي آبزيان-3
 هيدروشيمي-4
 زبان تخصصي انگليسي-5

 )186(واحد آزادشهر   تكثير و پرورش آبزيان
 )156(واحد بابل 

 )114(واحد بندرعباس 
 )159(واحد تنكابن 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
3 
3 
2 
2 

50330

 رياضيات-1
 هيدروليك ومنابع آب-2
 هيدرولوژي وهواشناسي-3
 آمارواحتماالت-4
 زمين شناسي-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )106(واحد اهواز   مهندسي منابع آب
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

2 
2 
3 
3 
2 
2 

50334

 بيوشيمي-1
 تغذيه نشخواركنندگان-2
 فيزيولوژي-3
 تغذيه طيور-4
 آماروطرح آزمايشها-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )121(واحد اراك   تغذيه دام
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان
 )195(واحد شبستر 

 )133(واحد شهركرد 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )147(واحد مراغه 
 )143(واحد ورامين 

2 
3 
2 
3 
2 
3 

50335
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 بيوشيمي-1
 ژنتيك جمعيت وكمي-2
 فيزيولوژي-3
 اصالح نژاددام-4
 روشهاي پيشرفته آماري-5
 زبان تخصصي انگليسي-6

 )123(واحد علوم و تحقيقات   اصالح نژاد دام
 )143(واحد ورامين 

2 
3 
2 
3 
3 
3 

50336

 اصول مهندسي صنايع غذايي-1
 اصول ونگهداري موادغذايي و صنايع كنسرو-2
 شيمي موادغذايي-3
ميكروبيولوژي موادغذايي،ميكروبيولوژي صنعتي-4

 وبيوتكنولوژي درصنايع غذايي
 زبان تخصصي انگليسي-5
 روغن و گوشت-تكنولوژي صنايع غذايي-6
 قند و غالت-تكنولوژي صنايع غذايي-7
 شير-تكنولوژي صنايع غذايي-8

تكنولوژي مواد-   علوم و صنايع غذايي 
 غذايي

 2 )127(واحد سبزوار 
3 
3 
3 
 

3 
2 
2 
2 

50409

مرتع(تجزيه وتحليل روشهاي اندازه گيري وارزيابي مراتع-1
 )داري 

 تجزيه وتحليل اكوسيستم هاي مرتعي-2
 جامعه شناسي گياهي-3
 احياء مناطق خشك و نيمه خشك-4
 اصالح مراتع و شناسايي گياهان مرتعي-5
 مسائل اقتصادي و اجتماعي حوزه هاي آبخيز-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك   علوم مرتع
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )239(واحد نور 

4 
 

4 
2 
2 
3 
2 
3 

50517

 زبان تخصصي انگليسي-1
 آلودگي هاي محيط زيست-2
 ارزيابي محيط زيست-3
 شناخت محيط زيست-4
 آلودگي هاي صنعتي-5

 )106(واحد اهواز آلودگي محيط زيست-   محيط زيست 
 )159(واحد تنكابن 

 )157(واحد تهران شمال 
 )250(واحد دماوند 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )192(واحد كرمانشاه 
 )171(واحد همدان 

 )105(واحد يزد 

3 
2 
2 
2 
2 

50587

 زبان تخصصي انگليسي-1
 آلودگي هاي محيط زيست-2
 اكولوژي منابع طبيعي و حيات وحش-3
 شناخت محيط زيست-4
 مديريت پاركها و حياط وحش-5

 )121(واحد اراك تنوع زيستي-   محيط زيست 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
2 
2 
2 
2 

50588

 زبان تخصصي انگليسي-1
 آلودگي هاي محيط زيست-2
 آمايش سرزمين-3
 شناخت محيط زيست-4
 ارزيابي محيط زيست-5

 )157(واحد تهران شمال آمايش محيط زيست-   محيط زيست 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

3 
2 
2 
2 
2 

50589

 بيماريهاي قارچي گياهان-1
 بيماريهاي پروكاريوتي گياهان-2
 بيماريهاي ويروسي گياهان-3
 بيماريهاي نماتدي گياهان-4
 اصول وروشهاي مبارزه با بيماريهاي گياهي-5
 روشهاي آماري دركشاورزي-6
 زبان تخصصي انگليسي-7

 )121(واحد اراك   بيماري  شناسي  گياهي
 )102(واحد تبريز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )173(واحد گرگان 
 )143(واحد ورامين 

4 
4 
4 
4 
4 
2 
3 

50607
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته

گروه  هنر                           
 فلسفه غرب-1
 فلسفه اسالمي-2
 تاريخ ومباني هنر-3
 زبان تخصصي انگليسي-4

 )119(واحد اردبيل   فلسفه هنر
 )157(واحد تهران شمال 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )110(واحد سنندج 

 )104(واحد شاهرود 
 )123(واحد علوم و تحقيقات 

 )171(واحد همدان 

2 
1 
4 
4 

60146

 )آراءومصاديق(شناخت معماري ايران-1
 )ايران وجهان(شناخت وتحليل معماري معاصر-2
 مباني نظري معماري-3
 زبان تخصصي انگليسي-4
 طراحي معماري كوتاه مدت-5

 )121(واحد اراك   معماري
 )119(واحد اردبيل 
 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان

 )222(واحد امارات متحده عربي 
 )106(واحد اهواز 

 )112(واحد بروجرد 
 )146(واحد بوشهر 
 )102(واحد تبريز 

 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 
 )228(واحد تهران غرب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )117(واحد رشت 

 )109(واحد زاهدان 
 )208(واحد ساري 
 )181(واحد ساوه 

 )128(واحد سمنان 
 )110(واحد سنندج 

 )133(واحد شهركرد 
 )163(واحد شيراز 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 

 )115(واحد كرج 
 )192(واحد كرمانشاه 

 )619(مركزبين المللي كيش 
 )111(واحد مشهد 

 )150(واحد نجف آباد 
 )171(واحد همدان 
 )120(واحد ياسوج 

1 
1 
1 
2 
3 

60206
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(نام و كد رشته ها ،واحدهاي دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي: )1(جدول شماره 

گرايش- رشته  ضرايبمواد امتحاني نام و كد واحدهاي دانشگاهيكدرشته
 معلومات اختصاصي شهرسازي-1
 مباني نظري وروشهاي شهرسازي-2
 تاريخ شهرسازي-3
 مطالعات ويژه شهري-4
 زبان تخصصي انگليسي-5
 تهيه اسكيس براي يك طرح موضعي يا موضوعي شهرسازي-6

 )175( )خوراسگان(واحد اصفهان  شهرسازي
 )222(واحد امارات متحده عربي 

 )106(واحد اهواز 
 )112(واحد بروجرد 

 )102(واحد تبريز 
 )141(واحد تهران جنوب 
 )157(واحد تهران شمال 
 )228(واحد تهران غرب 

 )101(واحد تهران مركزي 
 )252(واحد شهرقدس 

 )123(واحد علوم و تحقيقات 
 )214(واحد قزوين 
 )108(واحد كرمان 

 )192(واحد كرمانشاه 
 )111(واحد مشهد 

 )150(واحد نجف آباد 
 )120(واحد ياسوج 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

60214

63
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1394با آزمون و بدون آزمون سال  )ph.d(كد و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور در دوره دكتري تخصصي:)2(جدول شماره 

پژوهشگاه موادوانرژي701
پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي702
پژوهشگاه پليمرايران703
پژوهشگاه علوم وتكنولوژي دفاعي704
پژوهشگاه علوم زمين وابسته به سازمان زمين شناسي كشور705
پژوهشگاه فرهنگ وهنراسالمي سازمان تبليغات اسالمي706
پژوهشگاه ساختمان ومسكن707
حوزه علميه قم708
شهيدعباسپور-دانشكده صنعت اب وبرق 709
دانشكده حفاظت وبهداشت كار710
دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه711
دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران712
دانشكده علوم پزشكي جهرم713
دانشكده علوم پزشكي فسا714
دانشكده علوم پزشكي گناباد715
دادگستري-دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري 716
دانشكده تكنولوژي هواپيمائي كشوري717
دانشكده علوم پايه دامغان718
وزارت اموراقتصادي ودارايي-دانشكده اموراقتصادي 719
دانشكده اطالعات720
دانشكده علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران721
كاربردي پست ومخابرات-دانشكده علمي 722
دانشكده پرستاري بانك ملي723
دانشكده پرستاري نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران724
دانشكده پرستاري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران725
دانشكده تربيت معلم قران مجيد726
دانشكده وستادارتش جمهوري اسالمي ايران727
دانشكده پزشكي فاطميه قم728
دانشكده فرماندهي وستادسپاه پاسداران انقالب اسالمي729
دانشكده اصول الدين730
دانشكده علوم پزشكي سبزوار731
دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي ميرزاكوچك خان732
دانشگاه اراك733
دانشگاه اروميه734
دانشگاه اصفهان735
س-دانشگاه الزهرا736
نزاجا-ع -دانشگاه افسري امام علي 737
ع-دانشگاه امام حسين 738
ع-دانشگاه امام صادق 739
دانشگاه ايالم740
قم-ع -دانشگاه باقرالعلوم 741
همدان-دانشگاه بوعلي سينا742
دانشگاه بيرجند743
ره-دانشگاه بين المللي امام خميني 744
دانشگاه پيام نور745
دانشگاه تبريز746
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي747
دانشگاه تربيت مدرس748
تبريز-دانشگاه تربيت معلم 749
تهران-دانشگاه تربيت معلم 750
سبزوار-دانشگاه تربيت معلم 751
دانشگاه تهران752

بوشهر-دانشگاه خليج فارس 753
دانشگاه رازي كرمانشاه754
دانشگاه زنجان755
دانشگاه سمنان756
دانشگاه سيستان وبلوجستان757
دانشگاه شاهد758
دانشگاه شاهرود759
دانشگاه شهركرد760
دانشگاه شهيدباهنركرمان761
دانشگاه شهيدبهشتي762
دانشگاه چمران اهواز763
دانشگاه شيراز764
دانشگاه صنعت نفت765
دانشگاه صنعتي اصفهان766
دانشگاه صنعتي اميركبير767
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي768
دانشگاه صنعتي سهندتبريز769
دانشگاه صنعتي شريف770
دانشگاه صنعتي مالك اشتر771
دانشگاه عالمه طباطبائي772
دانشگاه علم وصنعت ايران773
مشهد-دانشگاه علوم اسالمي رضوي 774
قم-ره -مفيد-دارالعلم -دانشگاه علوم انساني 775
دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي776
دانشگاه علوم پزشكي اراك777
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل778
دانشگاه علوم پزشكي اورميه779
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان780
دانشگاه علوم پزشكي اهواز781
دانشگاه علوم پزشكي ايران782
دانشگاه علوم پزشكي ايالم783
دانشگاه علوم پزشكي بابل784
دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس785
عج-دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا 786
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر787
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند788
دانشگاه علوم پزشكي تبريز789
دانشگاه علوم پزشكي تهران790
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان791
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان792
دانشگاه علوم پزشكي زنجان793
دانشگاه علوم پزشكي سمنان794
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود795
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد796
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي797
دانشگاه علوم پزشكي شيراز798
دانشگاه علوم پزشكي قزوين799
دانشگاه علوم پزشكي كاشان800
دانشگاه علوم پزشكي كردستان801
دانشگاه علوم پزشكي كرمان802
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه803
دانشگاه علوم پزشكي گرگان804

دانشگاه علوم پزشكي گيالن805
دانشگاه علوم پزشكي لرستان806
دانشگاه علوم پزشكي مازندران807
دانشگاه علوم پزشكي مشهد808
دانشگاه علوم پزشكي همدان809
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج810
دانشگاه علوم پزشكي يزد811
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان812
دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري813
دانشگاه علوم وفنون فارابي814
دانشگاه علوم وفنون مازندران815
دانشگاه فردوسي مشهد816
دانشگاه قم817
دانشگاه كاشان818
دانشگاه كردستان819
دانشگاه گيالن820
دانشگاه لرستان821
دانشگاه مازندران822
دانشگاه محقق اردبيلي823
رفسنجان-عج -دانشگاه ولي عصر824
دانشگاه هرمزگان825
دانشگاه هنر826
دانشگاه يزد827
سازمان مديريت صنعتي828
نوشهر-مجتمع دانشگاهي علوم دريايي 829
مجتمع اموزشي عالي قم830
مجتمع اموزشي عالي ياسوج831
مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه پاسداران832
بانك مركزي-مركزاموزش عالي بانكداري 833
مركزاموزش عالي كتابداري834
زنجان-مركزتحصيالت تكميلي درعلوم پايه 835
مدرسه عالي شهيدمطهري836
موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي حسابداري ومديريت آذربايجان837
موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي كيش838
موسسه مطالعات بين المللي پژوهشكده انرژي وزارت نفت839
مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خاتم840
مشهد-مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خيام 841
مركزاموزشي عالي ميراث فرهنگي842
موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه سازمان برنامه وبودجه843
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله844
مركزاموزش مديريت دولتي845
مركزپژوهشهاي شيمي ومهندسي شيمي ايران846
ره-موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني 847
موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي سوره848
قزوين-مركزاموزش عالي رجا849
وانقالب اسالمي-ره -پژوهشكده امام خميني 850
مدارك سيستم فراگيردانشگاه پيام نور851
مركزآموزشهاي عالي بين المللي علوم وتحقيقات852
موسسه اموزش عالي سجاد853
دارندگان مدارك دانشگاههاي خارج ازكشور854
سايردانشگاههاومؤسسات آموزش عالي855
پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه856
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كد و نام محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي كه در آنها دوره كارشناسي ارشد داير است:)3(جدول شماره 

واحد آبادان151
واحد آباده216
واحد آزادشهر186
واحد آستارا164
واحد آشتيان199
واحد ابركوه259
واحد ابهر207
واحد اراك121
واحد اردبيل119
واحد اردستان177
واحد اردكان283
واحد ارسنجان160
واحد اروميه103
واحد استهبان145
واحد اسالمشهر238
واحد اشكذر317
)خوراسگان(واحد اصفهان175
واحد افغانستان621
واحد اقليد161
واحد اليگودرز245
واحد الكترونيكي503
واحد امارات متحده عربي222
واحد اميديه187
واحد انار273
واحد اهر220
واحد اهواز106
واحد ايذه153
واحد ايالم254
واحد بابل156
واحد بافت221
واحد بافق223
واحد بجنورد182
واحد بردسير226
واحد بروجرد112
واحد بم240
واحد بناب144
واحد بندرعباس114
واحد بوئين زهرا299
واحد بوشهر146
واحد بهبهان215
واحد بيرجند131
واحد پرند298
واحد پزشكي تهران136
واحد تاكستان170
واحد تالش314
واحد تبريز102
واحد تربت جام118
واحد تربت حيدريه132
واحد تفت201
واحد تنكابن159
واحد تويسركان167
واحد تهران جنوب141

واحد تهران شرق284
واحد تهران شمال157
واحد تهران غرب228
واحد تهران مركزي101
واحد جاسب340
واحد جزيره خارك174
واحد جلفا471
واحد جهرم193
واحد جيرفت122
واحد چالوس158
واحد خرم آباد148
واحد خلخال213
واحد خمين262
واحد خميني شهر188
واحد خوي137
واحد داراب168
واحد دامغان142
واحد دزفول165
واحد دماوند250
واحد دورود248
واحد دهاقان183
واحد رشت117
واحد رفسنجان194
واحد رودهن113
واحد زاهدان109
واحد زرند211
واحد زنجان138
واحد ساري208
واحد ساوه181
واحد سبزوار127
واحد سپيدان251
واحد سراب124
واحد سمنان128
واحد سنندج110

واحد سوادكوه279
واحد سيرجان203
واحد شاهرود104
واحد شبستر195
واحد شوشتر204
واحد شهرضا197
واحد شهرقدس252
واحد شهركرد133
واحد شهرمجلسي219
واحد شيراز163
واحد شيروان169
واحد طبس229
واحد عجب شير256
واحد علوم داروئي225
واحد علوم و تحقيقات123
واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي236
پرديس علوم و تحقيقات آذربايجان غربي562
آملي... واحد علوم و تحقيقات آيت ا661

پرديس علوم و تحقيقات اردبيل627
واحد علوم و تحقيقات اصفهان568
پرديس علوم و تحقيقات البرز638
پرديس علوم و تحقيقات ايالم639
پرديس علوم و تحقيقات بروجرد614
پرديس علوم و تحقيقات بوشهر632
پرديس علوم و تحقيقات چهارمحال و بختياري685
پرديس علوم و تحقيقات خراسان جنوبي658
پرديس علوم و تحقيقات خراسان رضوي617
پرديس علوم و تحقيقات خراسان شمالي657
پرديس علوم و تحقيقات خمين652
واحد علوم و تحقيقات خوزستان232
پرديس علوم و تحقيقات دامغان688
پرديس علوم و تحقيقات دماوند625
پرديس علوم و تحقيقات زنجان626
پرديس علوم و تحقيقات ساوه623
پرديس علوم و تحقيقات سمنان622
واحد علوم و تحقيقات سيرجان637
پرديس علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان630
پرديس علوم و تحقيقات شاهرود660
پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس682
واحد علوم و تحقيقات فارس415
پرديس علوم و تحقيقات قزوين628
پرديس علوم و تحقيقات قم659
پرديس علوم و تحقيقات كردستان615
واحد علوم و تحقيقات كرمان237
واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه594
پرديس علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد649
پرديس علوم و تحقيقات گلستان679
پرديس علوم و تحقيقات گيالن613
پرديس علوم و تحقيقات لرستان651
پرديس علوم و تحقيقات مازندران629
پرديس علوم و تحقيقات مركزي596
پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان618
پرديس علوم و تحقيقات همدان593
پرديس علوم و تحقيقات يزد624
واحد علي آبادكتول184
واحد فراهان244
واحد فردوس162
واحد فسا134
واحد فالورجان172
واحد فيروزآباد129
واحد فيروزكوه135
واحد قائم شهر107
واحد قاينات261
واحد قزوين214
واحد قشم217
واحد قم154
واحد قوچان206
واحد كازرون152
واحد كاشان116
واحد كاشمر212

واحد كرج115
واحد كرمان108
واحد كرمانشاه192
واحد گچساران149
واحد گرگان173
واحد گرمسار189
واحد گرمي391
واحد گناباد140
واحد گنبدكاووس274
واحد الرستان155
واحد المرد243
واحد الهيجان202
واحد لبنان231
واحد ماكو241
واحد ماهشهر191
واحد مباركه190
واحد محالت200
واحد مراغه147
واحد مرند125
واحد مرودشت198
مركز تسوج470
مركز قادرآباد534
مركز آموزش بين المللي قشم597
مركزبين الملل خليج فارس567
مركز بين المللي آموزش الكترونيكي قشم602
مركزبين المللي بندر انزلي648
مركزبين المللي كيش619
واحد مشهد111
واحد مالير196
واحد ملكان300
واحد ممقان297
واحد مهاباد166
واحد مهدي شهر479
واحد مهريز316
واحد ميانه218
واحد ميبد179
واحد ميمه205
واحد نائين176
واحد نجف آباد150
واحد نراق185
واحد نطنز289
واحد نكا311
واحد نور239
واحد نيشابور130
واحد ورامين143
واحد هريس388
واحد همدان171
واحد هيدج400
واحد شهرري139
واحد ياسوج120
واحد يزد105
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نام وكد استان به همراه نام و كد شهرستان محل تولد داوطلبان: )4(جدول شماره 
.كد استان دو رقمي و كد شهرستان چهار رقمي مي باشد: تذكر

) 11 (آذربايجان شرقي   
1111آذرشهر

1112اسكو
1113اهر

1114بستان آباد
1115بناب
1116تبريز
1117جلفا

1118چاراويماق
1119خداآفرين

1121سراب
1122شبستر

1123عجب شير
1124كليبر
1125مراغه
1126مرند

1127ملكان
1128ميانه

1129ورزقان
1131هريس

1132هشترود
) 16 (آذربايجان غربي   

1611اروميه
1612اشنويه
1613بوكان

1614پلدشت
1615پيرانشهر

1616تكاب
1617چالدران
1618چايپاره

1619خوي
1621سردشت
1622سلماس

1623شاهين دژ
1624شوط
1625ماكو

1626مهاباد
1627مياندوآب

1628نقده
) 19 (اردبيل   

1911اردبيل
1912بيله سوار
1913پارس آباد

1914خلخال
1915سرعين

1916كوثر
1917گرمي

1918مشگين شهر
1919نمين

1921نير
) 21 (اصفهان   

2111آران وبيدگل
2112اردستان
2113اصفهان
2114برخوار

2115بويين مياندشت
2116تيران وكرون

2117چادگان

2118خميني شهر
2119خوانسار

2121خوروبيابانك
2122دهاقان
2123سميرم

2124شاهين شهروميمه
2125شهرضا
2126فريدن

2127فريدونشهر
2128فالورجان

2129كاشان
2131گلپايگان

2132لنجان
2133مباركه

2134نائين
2135نجف آباد

2136نطنز
) 23 (البرز   

2311اشتهارد
2312ساوجبالغ

2313طالقان
2314فرديس

2315كرج
2316نظرآباد

) 25 (ايالم   
2511آبدانان

2512ايالم
2513ايوان
2514بدره

2515چرداول
2516دره شهر

2517دهلران
2518سيروان

2519ملكشاهي
2521مهران

) 27 (بوشهر   
2711بوشهر

2712تنگستان
2713جم

2714دشتستان
2715دشتي

2716دير
2717ديلم

2718عسلويه
2719كنگان
2721گناوه

) 29 (تهران   
2911اسالمشهر
2912بهارستان
2913پاكدشت

2914پرديس
2915پيشوا
2916تهران

2917دماوند
2918رباط كريم

2919ري
2921شميرانات

2922شهريار

2923فيروزكوه
2924قدس

2925قرچك
2926مالرد

2927ورامين
) 32 (چهارمحال وبختياري   

3211اردل
3212بروجن

3213بن
3214سامان

3215شهركرد
3216فارسان

3217كوهرنگ
3218كيار

3219لردگان
) 34 (خراسان جنوبي   

3411بشرويه
3412بيرجند
3413خوسف
3414درميان
3415زيركوه
3416سرايان

3417سربيشه
3418طبس

3419فردوس
3421قائنات

3422نهبندان
) 36 (خراسان رضوي   

3611باخرز
3612بجستان
3613بردسكن

3614بينالود
3615تايباد

3616تربت جام
3617تربت حيدريه

3618جغتاي
3619جوين

3621چناران
3622خليل آباد

3623خواف
3624خوشاب
3625داورزن

3626درگز
3627رشتخوار

3628زاوه
3629سبزوار

3631سرخس
3632فريمان
3633فيروزه
3634قوچان
3635كاشمر
3636كالت
3637گناباد
3638مشهد

3639مه والت
3641نيشابور

) 41 (خراسان شمالي   
4111اسفراين

4112بجنورد
4113جاجرم

4114رازوجرگالن
4115شيروان

4116فاروج
4117گرمه

4118مانه وسملقان
) 44 (خوزستان   

4411آبادان
4412آغاجاري

4413اميديه
4414انديكا

4415انديمشك
4416اهواز
4417ايذه

4418باغ ملك
4419باوي

4421بندرماهشهر
4422بهبهان

4423حميديه
4424خرمشهر

4425دزفول
4426دشت آزادگان

4427رامشير
4428رامهرمز
4429شادگان

4431شوش
4432شوشتر
4433كارون
4434گتوند

4435اللي
4436مسجدسليمان

4437هفتگل
4438هنديجان

4439هويزه
) 48 (زنجان   

4811ابهر
4812ايجرود

4813خدابنده
4814خرمدره

4815زنجان
4816سلطانيه

4817طارم
4818ماه نشان

) 51 (سمنان   
5111آرادان
5112دامغان
5113سمنان

5114شاهرود
5115گرمسار

5116مهدي شهر
5117ميامي

) 53 (سيستان وبلوچستان   
5311ايرانشهر

5312چابهار
5313خاش

5314دلگان
5315زابل
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نام وكد استان به همراه نام و كد شهرستان محل تولد داوطلبان: )4(جدول شماره 
.كد استان دو رقمي و كد شهرستان چهار رقمي مي باشد: تذكر

5316زاهدان
5317زهك

5318سراوان
5319سرباز

5321سيب سوران
5322فنوج

5323قصرقند
5324كنارك

5325مهرستان
5326ميرجاوه

5327نيك شهر
5328نيمروز
5329هامون

5331هيرمند
) 55 (فارس   

5511آباده
5512ارسنجان
5513استهبان

5514اقليد
5515بوانات

5516پاسارگاد
5517جهرم
5518خرامه

5519خرم بيد
5521خنج

5522داراب
5523رستم

5524زرين دشت
5525سپيدان

5526سروستان
5527شيراز

5528فراشبند
5529فسا

5531فيروزاباد
5532قيروكارزين

5533كازرون
5534كوار

5535گراش
5536الرستان

5537المرد
5538مرودشت

5539ممسني
5541مهر

5542ني ريز
) 59 (قزوين   

5911آبيك
5912البرز
5913اوج

5914بوئين زهرا
5915تاكستان

5916قزوين
) 61 (قم   

6111قم
) 62 (كردستان   

6211بانه
6212بيجار

6213دهگالن
6214ديواندره

6215سرواباد
6216سقز

6217سنندج
6218قروه

6219كامياران
6221مريوان

) 65 (كرمان   
6511ارزوئيه

6512انار
6513بافت

6514بردسير
6515بم

6516جيرفت
6517رابر
6518راور

6519رفسنجان
6521رودبارجنوب

6522ريگان
6523زرند

6524سيرجان
6525شهربابك

6526عنبراباد
6527فارياب

6528فهرج
6529قلعه گنج

6531كرمان
6532كوهبنان

6533كهنوج
6534منوجان
6535نرماشير

) 68 (كرمانشاه   
6811اسالم آبادغرب

6812پاوه
6813ثالث باباجاني

6814جوانرود
6815داالهو

6816روانسر
6817سرپل ذهاب

6818سنقر
6819صحنه

6821قصرشيرين
6822كرمانشاه

6823كنگاور
6824گيالنغرب

6825هرسين
) 71 (كهگيلويه وبويراحمد   

7111باشت
7112بويراحمد

7113بهمئي
7114چرام

7115دنا
7116كهگيلويه
7117گچساران

7118لنده
) 73 (گلستان   

7311آزادشهر
7312آق قال
7313بندرگز

7314تركمن
7315راميان

7316علي آباد
7317كردكوي

7318كالله
7319گاليكش

7321گرگان
7322گميشان

7323گنبدكاووس
7324مراوه تپه

7325مينودشت
) 76 (گيالن   

7611آستارا
7612آستانه اشرفيه

7613املش
7614بندرانزلي

7615رشت
7616رضوانشهر

7617رودبار
7618رودسر

7619سياهكل
7621شفت

7622صومعه سرا
7623طوالش

7624فومن
7625الهيجان

7626لنگرود
7627ماسال

) 81 (لرستان   
8111ازنا

8112اليگودرز
8113بروجرد
8114پلدختر

8115خرم اباد
8116دلفان
8117دورود

8118دوره
8119رومشكان

8121سلسله
8122كوهدشت

) 83 (مازندران   
8311آمل
8312بابل

8313بابلسر
8314بهشهر
8315تنكابن
8316جويبار
8317چالوس
8318رامسر
8319ساري

8321سوادكوه
8322سوادكوه شمالي

8323سيمرغ
8324عباس آباد
8325فريدونكنار

8326قائم شهر
8327كالردشت

8328گلوگاه

8329محمودآباد
8331مياندورود

8332نكا
8333نور

8334نوشهر
) 87 (مركزي   

8711اراك
8712آشتيان

8713تفرش
8714خمين

8715خنداب
8716دليجان
8717زرنديه

8718ساوه
8719شازند

8721فراهان
8722كميجان
8723محالت

) 89 (هرمزگان   
8911ابوموسي

8912بستك
8913بشاگرد

8914بندرعباس
8915بندرلنگه
8916پارسيان
8917جاسك

8918حاجي آباد
8919خمير
8921رودان

8922سيريك
8923قشم

8924ميناب
) 92 (همدان   

9211اسدآباد
9212بهار

9213تويسركان
9214رزن

9215فامنين
9216كبودرآهنگ

9217مالير
9218نهاوند
9219همدان

) 95 (يزد   
9511ابركوه

9512اردكان
9513اشكذر

9514بافق
9515بهاباد
9516تفت
9517خاتم

9518مهريز
9519ميبد

9521يزد
) 99 (خارج از كشور   

9999خارج از كشور
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نام وكد حوزه هاي امتحاني به همراه نام و كد استان محل سكونت  داوطلبان: )5(جدول شماره 
.كد استان دو رقمي و كد حوزه امتحاني سه رقمي مي باشد: تذكر

) 11 (استان آذربايجان شرقي   

102واحد تبريز
) 21 (استان اصفهان   

175)خوراسگان(واحد اصفهان
) 29 (استان تهران   

100تهران
) 36 (استان خراسان رضوي   

111واحد مشهد
) 44 (استان خوزستان   

106واحد اهواز
) 53 (استان سيستان وبلوچستان   

109واحد زاهدان
) 55 (استان فارس   

163واحد شيراز
) 65 (استان كرمان   

108واحد كرمان
) 68 (استان كرمانشاه   

192واحد كرمانشاه
) 76 (استان گيالن   

117واحد رشت
) 83 (استان مازندران   

208واحد ساري
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94جدول نام ، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي  دوره دكتري تخصصي : )5(پيوست شماره 

شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

استان آذربايجان شرقي
4-2228211،2235583 - (0426)واحد اهر تبريز، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي-  جاده اهر2كيلومتر 

5-7238893 - (0412)واحد بناب ،روبروي پليس راه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي)ره(خيابان امام خميني 

5-3318681 - (0411)واحد تبريز  جاده تهران، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي2كيلومتر 

2228222 - (0431)واحد سراب خيابان فرهنگيان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

4-2225311 - (0471)واحد شبستر جنب پارك آزادگان، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

6222616 - (0422)واحد عجب شير انتهاي خيابان معلم ، روبروي ثبت احوال

9-3254506 - (0421)واحد مراغه بلوار شهيد درخشي، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

2-2265111 ، 2264065 - (0491)واحد مرند  جاده تبريز، ميدان دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمي2كيلومتر 

4-4325701 - (0412)واحد ممقان ميدان نماز، بلوار شهيد باهنر

3-2237040 - (0423)واحد ميانه بلوار شهداي زينبيه، جنب پارك موتوري شهرداري

استان آذربايجان غربي
6-3440094 - (0441)واحد اروميه خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه آزاد اسالمي

2338670 - (0442)واحد مهاباد كوي دانشگاه ، مجتمع اداري و آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

استان اردبيل
29-24-22-7728020 - (0451)واحد اردبيل ميدان بسيج، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

4254905 - (0452)واحد خلخال ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي)عج(خيابان وليعصر

استان اصفهان
9-5354001 - (0311))خوراسگان(واحد اصفهان ، ارغوانيه )جي شرقي(اصفهان ، انتهاي خيابان جي 

4-3660011 ،6-3660200 - (0311)واحد خميني شهر منظريه، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسالمي

3-2624051 - (0322)واحد دهاقان شهرضا-  جاده دهاقان3كيلومتر 

5-3243001 - (0321)واحد شهرضا انتهاي خيابان پاسداران

5-7420134 - (0311)واحد فالورجان بلوار بسيج، بلوار دانشگاه

5550055 - (0361)واحد كاشان قم، جنب بيمارستان شهيد بهشتي-  جاده كاشان3كيلومتر

5224600 ،2-5230360 - (0335)واحد مباركه ، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسالمي)ره(ميدان امام خميني 

9-2644048 - (0331)واحد نجف آباد بلوار دانشگاه

استان البرز
6-34418143 - (026)واحد كرج )ع(انتهاي رجائي شهر، بلوار شهيد موذن، مجتمع دانشگاهي حضرت اميرالمومنين

استان ايالم
8-2227526 - (0841)واحد ايالم انتهاي بلوار دانشجو

استان بوشهر
9-5682305 - (0771)واحد بوشهر شهرجديد عاليشهر، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهي عاليشهر
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94جدول نام ، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي  دوره دكتري تخصصي : )5(پيوست شماره 

شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

استان تهران
واحد يادگار امام خميني 

شهرري )ره(
(021) - 5277800-4 ، مجتمع دانشگاهي يادگار امام)ره(قم ، نرسيده به پل هوايي مرقد مطهر حضرت امام -اتوبان تهران

7-56358105 - (021)واحد اسالمشهر ميدان نماز، خيابان شهيد صياد شيرازي

9-88059686 - (021)واحد الكترونيكي 7ميدان ونك ،خيابان مالصدرا ، خيابان شيراز جنوبي ، كوچه سرو ، پالك 

30-88830826 - (021)واحد تهران جنوب enroll.azad.ac.ir يا www.azad.ac.ir: مراجعه به سايت واحد تهران جنوب به آدرس 

9-33594950 - (021)واحد تهران شرق جاده خاوران، شهرك قيام دشت، انتهاي خيابان شهيد باهنر

2 - (021)واحد تهران شمال
2977862-3,22952911,22977859

16چهارراه پاسداران، ميدان هروي، خيابان گلستان پنجم، خيابان مكران جنوبي، پالك 

9-44220677 - (021)واحد تهران غرب بلوار اشرفي اصفهاني، نرسيده به پل شهيد همت، كوچه شهيد حسن آذري، جنب شهرك هما

3-66933501 - (021)واحد تهران مركزي 160خيابان آزادي، خيابان اسكندري شمالي، خ فرصت شيرازي پالك 

9-76328181 - (021)واحد دماوند بلوار شهيد بهشتي، نرسيده به ميدان معلم

24-76505017 - (021)واحد رودهن فيروزكوه- جاده دماوند

46896000 - (021)واحد شهرقدس  شهر قدس ، انتهاي بلوار شهيد كلهر20تهران ، بزرگراه فتح ، كيلومتر 

22609043 - (021)واحد علوم داروئي خيابان شريعتي، قلهك، خيابان يخچال، كوچه ياسمن، واحد علوم داروئي

6-44865154 - (021)واحد علوم و تحقيقات ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به طرف حصارك

3-76443868،76444091 - (021)واحد فيروزكوه )عج( متري، ابتداي شهرك وليعصر45خيابان 

4-36725011 - (021)واحد ورامين پيشوا، شهرك نقش جهان

استان چهارمحال وبختياري
3-3361000 - (0381)واحد شهركرد رحمتيه، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

استان خراسان جنوبي
5-4430001 - (0561)واحد بيرجند غفاري.. انتهاي خيابان آيت ا

3،2222540-2224901 - (0534)واحد فردوس خيابان همافران

استان خراسان رضوي
61-2294958 - (0531)واحد تربت حيدريه مشهد-  جاده تربت حيدريه 7كيلومتر)عج(شهرك وليعصر

2646810،2467871 - (0571)واحد سبزوار ميدان دكتر شريعتي، خيابان دانشگاه

2225558،2224180 - (0581)واحد قوچان مشهد، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي- جاده قوچان4كيلومتر 

7-8250501 - (0532)واحد كاشمر  مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي4بلوار سيدمرتضي، كيلومتر

7255000 - (0533)واحد گناباد ميدان بسيج، خيابان دانشگاه

4-6220010 - (0511)واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمي59قاسم آباد، بلوار اماميه، اماميه 

10-6621901 - (0551)واحد نيشابور خيابان پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان خراسان شمالي
94-2296982 - (0584)واحد بجنورد  شهريور جنوبي، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمي17خيابان 

استان خوزستان
4،4460118-4460113 - (0631)واحد آبادان طالقاني، دانشگاه آزاد اسالمي.. طالقاني، روبروي بيمارستان آيت ا.. آبادان، بلوار آيت ا
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94جدول نام ، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي  دوره دكتري تخصصي : )5(پيوست شماره 

شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

6-3223434 - (0652)واحد اميديه اميديه، بلوار دانشگاه

4-3348420 - (0611)واحد اهواز بلوار گلستان، فلكه فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسالمي

5-6260601 - (0641)واحد دزفول انديمشك، جنب بيمارستان دكتر گنجويان، بلوار آزادگان، دانشگاه آزاد اسالمي-ابتداي جاده دزفول

2225520،2222009 - (0691)واحد رامهرمز ايذه، كيلومتر يك-، جاده كمربندي اهواز)سيلو(ميدان توحيد

4-6232491 - (0612)واحد شوشتر منطقه شوشترنو، بلوار دانشگاه

2330511 - (0652)واحد ماهشهر ، خيابان دانشگاه)ره(بلوار امام خميني 

2-3330091 - (0681)واحد مسجدسليمان سه راهي سد شهيد عباسپور

استان زنجان
5226080،5278916 - (0242)واحد ابهر خرمدره ، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي-  جاده ترانزيت ابهر4كيلومتر 

7-4221001 - (0241)واحد زنجان اعتماديه خيابان معلم

استان سمنان
4-5236813 - (0232)واحد دامغان  جاده چشمه علي، بعد از شهرك گلستان1كيلومتر 

9-3354040 - (0231)واحد سمنان  جاده دامغان، ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي5ميدان اميركبير، كيلومتر 

3390560، 2-3394530 - (0273)واحد شاهرود بلوار دانشگاه ، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

12-4225009 - (0232)واحد گرمسار ميدان انقالب ، خيابان انتفاضه

استان سيستان وبلوچستان
2443600،2441600 - (0541)واحد زاهدان خيابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان فارس
5-4225001 - (0732)واحد استهبان )ع(ميدان دانشجو ، بلوار امام رضا 

2-4447001 - (0791)واحد جهرم ميدان شهيد چمران، بلوار رضوان

5-6410040 - (0711)واحد شيراز  جاده صدرا ، سمت راست ، مجتمع پرديس دانشگاه آزاد اسالمي5كيلومتر - شيراز 

6222892،6222945 - (0712)واحد فيروزآباد خيابان بسيج، بلوار دانشگاه

6-2230505 - (0721)واحد كازرون شيراز- جاده كازرون5كيلومتر 

9-2251002 - (0781)واحد الرستان شهرجديد، ابتداي بزرگراه دكتر دادمان، مجتمع كوثر

5221100،5220008 - (0782)واحد المرد ميدان دانشجو

5-3338684 - (0728)واحد مرودشت تخت جمشيد-  جاده مرودشت3كيلومتر 

استان قزوين
7-5270130 - (0282)واحد تاكستان  جاده همدان، نرسيده به سه راه شامي شاپ،مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي5كيلومتر 

6-3665275 - (0281)واحد قزوين خيابان دانشگاه ، باالتر از پونك

استان قم
5-37780001 - (025)واحد قم طالقاني ، ميدان پليس.. ، خيابان آيت ا)ع( خرداد، امامزاده سيدعلي 15بلوار 

استان كردستان
3-3288661 - (0871)واحد سنندج خيابان پاسداران، سه راه سعدي
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94جدول نام ، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي  دوره دكتري تخصصي : )5(پيوست شماره 

شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

استان كرمان
4222028،4222058 - (0347)واحد بافت انتهاي بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

2412100،2412900 - (0348)واحد جيرفت خيابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

4-3224731 - (0391)واحد رفسنجان بزرگراه واليت

7-4250856 - (0342)واحد زرند ابتداي جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسالمي

5203000 - (0345)واحد سيرجان انتهاي بلوار هجرت ، بلوار دانشگاه

50-3210043 - (0341)واحد كرمان ، دانشگاه آزاد اسالمي)عج(بلوار وليعصر

استان كرمانشاه
6-7243181 - (0831)واحد كرمانشاه ميدان فردوسي ، خيابان شهيد جعفري ، انتهاي بلوار شهرك ژاندارمري ، مجتمع دانشگاهي امام خميني

)ره(

استان كهگيلويه وبويراحمد
4-3332033 - (0742)واحد گچساران  دانشگاه3، ساختمان شماره ...فلكه ا

4-3373212 - (0741)واحد ياسوج اصفهان، روستاي بلهزار، مجتمع اداري دانشگاه-  جاده ياسوج 5كيلومتر 

استان گلستان
6-6722223 - (0174)واحد آزادشهر خيابان شهيد رجايي، دانشگاه آزاد اسالمي

6224500،6222300 - (0173)واحد علي آبادكتول بلوار دانشگاه، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي

3351003،3351787 - (0171)واحد گرگان بلوار شهيد كالنتري، خيابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان گيالن
4-3242093 - (0181)واحد بندرانزلي پيشوايي، جنب بازار گيالر.. غازيان، بلوار آيت ا

4223152 - (0131)واحد رشت الكان، پل تالشان- جاده رشت3فلكه گاز، كيلومتر 

3-2229081 - (0141)واحد الهيجان خيابان كاشف شرقي، انتهاي كوي شقايق، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان لرستان
4-2234731 - (0664)واحد اليگودرز جاده كمربندي، ميدان دانشگاه

3518008 ، 3518000 - (0662)واحد بروجرد )ره(ميدان نواب، خيابان يادگار امام ، مجتمع دانشگاهي امام خميني 

20-6200010 - (0661)واحد خرم آباد كمالوند..  جاده تهران ، مجتمع دانشگاهي آيت ا5كيلومتر 

5-4235003 - (0665)واحد دورود )ع(ميدان حضرت ابوالفضل 

استان مازندران
3-2517000 - (0121)آملي... واحد آيت ا بابل ، فرعي دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمي- جاده قديم آمل

7-3299925 - (0111)واحد بابل ، ساختمان مركز دانشگاه آزاد اسالمي56كمربندي غربي، چهارراه فلسطين، توحيد 

8-4230515 - (0192)واحد تنكابن  ، مجتمع آموزشي ولي آباد2خيابان چالوس، كيلومتر 

4-2226601 - (0191)واحد چالوس )ع( شهريور، روبروي مسجد امام حسين 17چالوس، خيابان 

3-2132891 - (0151)واحد ساري  جاده دريا ، مجتمع دانشگاهي7كيلومتر 

30-2145025 - (0123)واحد قائم شهر  جاده نظامي ، دانشگاه آزاد اسالمي7كيلومتر 
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94جدول نام ، نشاني و تلفن محل هاي دانشگاهي  دوره دكتري تخصصي : )5(پيوست شماره 

شماره تلفن و كد شهرستاننام محل دانشگاهي  نشــــاني محـــل دانشــــگاهــي

 - )0122(واحد نور
6228767و6211097و6210794

ابتداي جاده چمستان

استان مركزي
9-34132451 - (086)واحد اراك ، شهرك دانشگاهي اميركبير، دانشگاه آزاد اسالمي)ره(، بلوار امام خميني )ره(ميدان امام خميني 

5-46337801 - (086)واحد خمين سعيدي.. ميدان انقالب، خيابان آيت ا

42433028 - (086)واحد ساوه ميدان فلسطين، دانشگاه آزاد اسالمي

3-43231020 - (086)واحد محالت خامنه اي، خيابان دانشگاه.. بلوار آيت ا

4-44463250،44463062 - (086)واحد نراق )ره(خيابان امام خميني 

استان هرمزگان
4-6665500 - (0761)واحد بندرعباس ، چهارراه نخل ناخدا، بلوار دانشگاه، پرديس)ره(بلوار امام خميني 

5227136،5224470 - (0763)واحد قشم ، روبروي مسجد ايمان)عج(خيابان وليعصر

مركز آموزش بين المللي
 قشم

(0763) - 5259151-4 .جزيره قشم ، خيابان فرمانداري ، ميدان نريمان 

6-4455765 - (0764)مركزبين المللي كيش 506كيش ، ميدان سنائي ، ساختمان كيش اير ، طبقه اول ، واحد 

.تحصيلي به صورت ريالي مي باشد و در محل دانشگاهي اعالم مي گردد )ترم(در واحدهاي بين الملل شهريه هرنيمسال 

استان همدان
2228093 - (0851)واحد مالير ، دانشگاه آزاد اسالمي)ع(پارك سيفيه، باالتر از بيمارستان امام حسين 

9-4494000 - (0811)واحد همدان انتهاي شهرك شهيد مدني، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي

استان يزد
4-3625951 - (0352)واحد اشكذر تهران ، بلوار دانشگاه-  جاده يزد5كيلومتر 

10-6228000 - (0352)واحد تفت خيابان ساحلي شمالي، كوي دانشگاه آزاد اسالمي

9-7780161 - (0352)واحد ميبد ميبد- جاده يزد3كيلومتر 

9-8211390 - (0351)واحد يزد صفائيه، بلوار پرفسور حسابي، بلوار شهداي گمنام

واحدهاي دانشگاهي خارج از كشور
143664696 - (0097)واحد امارات متحده عربي Block4A-knowledge  village-Dubai-p.o box:502321-Dubai- U .A.E
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